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Resumo 

 

O contexto dos projetos apresenta uma complexidade cada vez maior no campo 

comportamental comparado ao técnico. Além dos aspectos fundamentais de prazos, custos, 

escopo, o sucesso do projeto está diretamente relacionado com as pessoas as quais apresentam 

muitas variáveis relacionadas ao comportamento humano. Nesse contexto a figura do gerente 

do projeto é central na rede de relacionamentos existentes, e essa participação nuclear gera 

uma potencial tensão que pode desgastar muito a pessoa do gerente e se tornar viral para a 

equipe e todos os stakeholders do projeto. A inteligência emocional descreve capacidades de 

identificação e compreensão dos sentimentos e emoções, estabelecendo mecanismos de 

controle quando de sua manifestação. Este trabalho visa investigar aspectos práticos do uso da 

inteligência emocional aplicáveis para o contexto de projetos, em especial pelo gerente de 

projetos, visando colaborar com seu equilíbrio psíquico e saúde mental, beneficiando o 

relacionamento com os stakeholders. Dois aspetos fundamentam este trabalho, o auto controle 

e a empatia. Essas características, quando aperfeiçoadas pelo gerente de projetos, 

externalizam sua competência emocional em administrar as dificuldades naturais de todo 

projeto e de se relacionar com os stakeholders com mais assertividade. Para se atingir essa 

evolução comportamental a base está no autoconhecimento, ou seja, é particular de cada um e 

qualquer ação em prol dessa evolução inicia em conhecer o seu próprio padrão de 

comportamento e de sentimento. 

 

 Palavras Chave: Inteligência Emocional. Stakeholders. Gerenciamento de Projetos. 

Gerente de Projetos. 

    



 

 

Abstract 

 

The context of the projects presents an increasing complexity in the behavioral field compared 

to the technician. In addition to the basic aspects of time, costs, scope, the success of the 

project is directly related to people who have many variables related to human behavior. In 

this context the figure of the project manager is central to the network of existing 

relationships, and this nuclear participation generates a potential tension that can greatly wear 

out the manager's person and become viral to the team and all other project stakeholders. 

Emotional intelligence describes abilities of identification and understanding of feelings and 

emotions, establishing mechanisms of control when it is manifested. This work aims to 

investigate practical aspects of using emotional intelligence that can be applied to the context 

of projects, especially by the project manager, aiming to collaborate with their psychic 

balance and mental health, benefiting the relationship with the stakeholders. Two aspects 

underlie this work, self-control and empathy. These characteristics, when improved by the 

project manager, externalize their emotional competence in managing the usual difficulties of 

any project and to interact to the stakeholders with more assertiveness. In order to achieve this 

behavioral evolution the basis is in self-knowledge, that is, is particular to each one and any 

action in direction of this evolution begins in knowing its own pattern of behavior and feeling. 

 

 Key Words: Emotional Intelligence. Stakeholders. Project Management. Project 

Manager. 
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1. INTRODUÇÃO  

Neste primeiro capítulo será apresentada uma descrição do contexto em que se insere 

este trabalho, contemplando o problema a ser resolvido, os principais objetivos traçados e a 

justificativa e relevância do estudo. Ao fim do capítulo são descritos a metodologia utilizada, 

a organização e o conteúdo dos capítulos do restante do texto. 

Problema 

As atividades inerentes ao gerenciamento de projetos muitas vezes abrangem mais 

complexidade no campo comportamental do que no campo técnico. O sucesso do projeto está 

diretamente relacionado com as pessoas as quais o realizam, e todas as variáveis relacionadas 

ao comportamento humano estão presentes. Nesse contexto a figura do gerente do projeto é 

central na rede de relacionamentos existentes, e essa participação nuclear gera uma potencial 

tensão que pode desgastar muito a pessoa do gerente e se tornar viral para todos os 

stakeholders do projeto. Uma vez que o desgaste psicológico do gerente do projeto, além do 

mal-estar pessoal indesejado, pode gerar reflexos nos demais integrantes da equipe, seu 

comportamento se torna adicionalmente crítico para o sucesso do projeto. 

A aplicação de conceitos da inteligência emocional na vida do gerente de projetos pode 

contribuir para equilibrar sua própria vida? Uma vez que o gerente de projetos se torna mais 

equilibrado, os seus relacionamentos com os stakeholders podem ser melhores e mais 

assertivos? Como a aplicação de ferramentas e práticas presentes nos estudos de inteligência 

emocional poderiam apoiar o equilíbrio da vida do gerente de projetos e facilitar a relação 

com os stakeholders? 

Objetivo geral 

 Investigar aspectos práticos do uso da inteligência emocional na realidade do 

gerenciamento de projetos, em especial na vida do gerente de projetos, e como 

podem auxiliar o seu relacionamento com os stakeholders. 

Objetivos específicos 

 Estudar conceitos da inteligência emocional relevantes para o gerenciamento de 

projetos, fazendo relação especial com o cotidiano do gerente de projetos. 
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 Analisar as atividades existentes no gerenciamento de stakeholders, apontando 

características desta atividade e sua relevância para o sucesso dos projetos. 

 A partir dos estudos realizados, investigar práticas da aplicação dos conceitos 

da inteligência emocional, a fim de consolidar e fornecer ao gerente de projetos 

instrumentos para tornar o seu contexto mais equilibrado, facilitando o 

relacionamento com os stakeholders. 

Delimitação do tema 

O sucesso do projeto está diretamente relacionado com a atuação e dedicação das 

pessoas envolvidas na sua realização. A figura do gerente do projeto é central na rede de 

relacionamentos configurada e sua atuação nuclear pode se tornar extremamente influente 

positiva ou negativamente nos relacionamentos dos stakeholders do projeto. Uma atuação que 

vise a minimizar ou eliminar as variáveis advindas de fatores psicológicos e emocionais são 

elementos adicionais de extrema relevância na condução dos projetos. O trabalho do gerente 

de projetos se torna mais equilibrado e o relacionamento com os stakeholders mais assertivo 

quando o mesmo utiliza práticas de Inteligência Emocional. A partir desta hipótese o presente 

trabalho visa investigar aspectos práticos no uso da inteligência emocional na realidade do 

gerente de projetos, e como isso resulta em um melhor relacionamento do mesmo com os 

stakeholders. 

Justificativa/Relevância. 

Conforme destacado as atividades inerentes ao gerenciamento de projetos abrangem 

muito mais que as tarefas técnicas a serem executadas.  Na verdade seria correto afirmar que 

há mais complexidade no campo comportamental do que no campo técnico. Assumindo que o 

ser humano é o verdadeiro diferencial no mercado profissional, a utilização correta e assertiva 

das emoções precisa ter um espaço garantido, através de seu uso inteligente. O conhecimento 

da inteligência emocional no âmbito profissional é de grande relevância pelas exigências do 

mercado atual, afinal parece que está existindo, de fato, uma mudança social e estrutural aos 

níveis dos valores no ambiente de trabalho e da vida pessoal de todos, implicando na própria 

maneira de se trabalhar, que considera além do trabalho em si as realizações e satisfações 

pessoais de quem o executa. 
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A inteligência emocional descreve capacidades de identificação e compreensão dos 

sentimentos, estabelecendo mecanismos de controle quando de sua manifestação. Assim ela 

traz uma série de insumos importantes que podem ser utilizados para o contexto de projetos. 

Presume-se que a adoção de práticas de autoconhecimento e autocontrole devem colaborar 

com o equilíbrio psíquico do gerente de projetos e beneficiar o relacionamento com os 

stakeholders. A partir disso, o uso dessas práticas pelo gerente deve colaborar com seu 

equilíbrio psíquico e então beneficiar o relacionamento com os stakeholders, culminando no 

aumento da tendência de sucesso dos projetos. Neste trabalho o foco se encontra na figura do 

gerente, no ponto em que sua atuação pode se tornar uma referência para os stakeholders do 

projeto. É neste sentido que o desenvolvimento da competência emocional baseado nos 

conceitos da inteligência emocional converge na tentativa de estabelecer elementos que 

podem vir a contribuir para o equilíbrio da pessoa do gerente de projeto.  

Considerando assim como um campo importante de pesquisa para a disciplina de 

gerenciamento de projetos investigar métodos, práticas, orientações para o gerente se 

relacionar com os demais integrantes de forma mais assertiva, e tudo inicia pelo próprio 

estado emocional do gerente estar mais equilibrado. Portanto este estudo se propõe investigar 

métodos, práticas ou orientações que o gerente possa adotar para se preparar a fim de melhor 

se relacionar consigo próprio e com todas os integrantes envolvidos em cada projeto de forma 

mais assertiva.  

Metodologia 

Este trabalho visa analisar e extrair um conjunto de práticas facilitadoras que apoiem o 

gerente de projetos na sua vida e no seu trabalho. Para isso é fundamentada, através da 

realização de uma resenha literária, uma análise dos principais conceitos sobre a Inteligência 

Emocional aplicados a gerenciamento de projetos. A partir desse estudo realizado, 

complementado com a apresentação dos aspectos relevantes sobre gerenciamento de 

stakeholders, e da aplicabilidade dos resultados desse estudo, é extraído um conjunto de 

práticas e ferramentas que possam apoiar o gerente de projetos na árdua tarefa de gerenciar os 

projetos, partindo por gerenciar a si mesmo, melhorando sua saúde mental e propiciando 

maior excelência no relacionamento com os stakeholders. 
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Não faz parte da execução deste trabalho apresentar exemplos pessoais do autor, ainda 

que o mesmo possua experiência no campo de gerenciamento de projetos por anos de 

vivência em diferentes contextos. Embora, inevitavelmente isso seja utilizado e representado 

no decorrer das narrativas do trabalho, o foco não está em uma análise pessoal mas sim usar 

os estudos sobre inteligência emocional e consolidar sua aplicação naquilo que possui 

relevância na vida dos gerentes de projetos. 

Forma de desenvolvimento do trabalho 

O restante deste trabalho está dividido da seguinte forma. 

No capítulo 2 é apresentado uma conceituação geral sobre a inteligência emocional 

como um conceito extremamente relevante na realidade profissional dos dias de hoje, 

compondo campo extremamente presente na execução de projetos e com uma atenção 

especial para a figura do gerente de projetos. O capítulo 3 apresenta conceitos gerais que 

permeiam o gerenciamento de stakeholders, em especial a relevância desta atividade no 

atingimento dos resultados esperados nos projetos os quais dependem da satisfação das 

expectativas dos stakeholders. 

No capítulo 4 são apresentados os aspectos investigados sobre a prática da inteligência 

emocional na realidade do gerenciamento de projetos, em especial pelo gerente de projetos, e 

como podem auxiliar o relacionamento com os stakeholders. O capitulo 5 relata as conclusões 

sobre o trabalho e, por fim, o capítulo 6 apresenta propostas de pesquisas e trabalhos futuros 

relacionados. 
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2. INTELIGÊNCIA EMOCIONAL PARA GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

 Neste capítulo serão apresentados alguns conceitos sobre inteligência emocional e os 

aspectos relacionados que são relevantes ao gerenciamento de projetos.  

Os sentimentos e emoções tanto podem ser os melhores aliados como também os 

piores inimigos na vida das pessoas. Em 1990 o termo inteligência emocional foi usado pela 

primeira vez pelos psicólogos Peter Salovey e John D. Mayer que a definiram como “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 outra 

pessoa.” (MERSINO, 2009, p. 17) Ou seja, não se aborda apenas a administração de si 

mesmo, suas emoções e sentimentos mas também das demais pessoas com as quais se 

relaciona.  Foi em 1995, entretanto, com o lançamento do livro de Daniel Goleman sobre a 

Inteligência Emocional que o assunto passou a ser mais conhecido, estudado e divulgado nas 

diferentes áreas do conhecimento que se refere a pessoas. Goleman e Cherniss definiram a 

inteligência emocional como a “capacidade de conhecer e regular emoções em nós mesmos e 

nos outros”. (MERSINO, 2009, p. 18) 

Dois aspectos se sobressaem nessas definições: o autoconhecimento e a empatia. 

Dedicar-se ao conhecimento particular dos aspectos emocionais e comportamentais é tarefa 

essencial para qualquer pretensão de ser bem sucedido, seja na vida pessoal ou profissional. 

Na medida em que se dá abertura a desvendar este universo do autoconhecimento, o indivíduo 

se debruça sobre suas próprias motivações, sentimentos e características de personalidade, e 

com isso se expande também a percepção do que se passa no interior das pessoas com as 

quais se relaciona. Essa consciência impulsiona para o desenvolvimento da empatia que “é a 

capacidade entender e se relacionar aos sentimentos de outras pessoas” (MERSINO, 2009, p. 

86), isto é sentir com o outro.  

  O incrível universo emocional 

A estrutura física do cérebro constitui uma pré-condição para a existência da vida 

emocional, psicológica e social. A estrutura biológica pode ser comparável ao hardware de 

um computador, que aparelha o cérebro para o seu funcionamento, mas é insuficiente, pois o 

cérebro não funcionará se não houver a instalação dos softwares que o conectam de fato ao 

mundo a sua volta. Através das diversas experiências que são oferecidas ao bebê, desde o 
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nascimento e no decorrer do seu desenvolvimento, provenientes dos cuidados maternos e 

paternos e de todos a sua volta, vão se instalando no cérebro diferentes softwares que 

aparelharão o sistema cerebral para a comunicação social. As primeiras reações emocionais 

do bebê ligadas ao prazer (satisfação de suas necessidades) e ao desprazer (não 

satisfação/desconforto) constituem a base primária sobre as quais todos os outros estados 

emocionais vão surgir. As emoções evoluem e se diversificam com esta característica básica 

de aproximação/afastamento, desejo/aversão, satisfação/frustração e que se tornarão mais 

tarde o fator motivacional primário. “Qualquer incompletude biológica ou social, é sentida 

como um estado desagradável e gera um desejo de eliminá-lo e de criar algo agradável.” 

(MARTINS, 2004, p. 33) É através das experiências do ponto de vista emocional, desde os 

primeiros meses de vida, que se aprende a distinguir as situações de agrado e desagrado, se há 

uma ameaça ou segurança e a lidar inclusive com o perigo. 

Os softwares cerebrais que conectam a mente humana ao mundo são de natureza 

emocional. A amígdala cerebral é a área do cérebro que ajuda a formar o software enviando 

mensagens emocionais a respeito de experiências sociais. Quando os sinais do ambiente 

dizem “perigo”, a amígdala e o córtex pré-frontal trocam mensagens e também ativam uma 

excitação que deixa o indivíduo alerta. Por meio dessas experiências o cérebro social fica 

progressivamente mais sofisticado, de maneira que oferece informações mais apuradas sobre 

os aspectos ameaçadores e reconfortantes do ambiente. Portanto, o cérebro social é 

fundamentalmente um sistema para lidar com o perigo. Os laços afetivos que se iniciam cedo 

na vida e que, normalmente, alcançam a expressão mais plena e intensa nos primeiros anos 

são uma fonte de ternura e conforto.  Por meio destes relacionamentos se aprende a formar 

vínculos afetivos entre as pessoas. Esses vínculos, por sua vez, se tornam confortáveis e, por 

meio deles, o cérebro aprende a diferenciar quando se deve ficar alerta e quando pode relaxar 

e se sentir a salvo. Mas em que este entendimento sobre as primeiras experiências quando 

bebê se conecta a estruturação da inteligência emocional humana? Este entendimento “é o 

primeiro julgamento e o mais fundamental que temos sobre as outras pessoas e é sobre ele que 

é construído todo o resto do nosso entendimento a respeito da vida social.” (TAYLOR, 2004, 

p. 56-57). As mais remotas experiências na vida e também a própria sobrevivência da espécie 

está vinculada a aprendizagem do julgamento de quem é amigo e inimigo. Este julgamento 

ativa o sinal de alerta e predispõe o organismo para o sistema de luta-fuga, sistema corporal 

de defesa, imprescindível para a sobrevivência. Trazendo para um contexto profissional, em 
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especial de relacionamentos em projetos, é constante o julgamento e percepção das pessoas 

que se comportam como aliadas ou adversárias, mesmo que de forma inconsciente, moldando 

a base de respostas do comportamento que se predispõe a ter com essas pessoas. 

Assim se pode afirmar que a maneira que o indivíduo é criado, dos cuidados recebidos 

de afeto e da estabilidade emocional dos responsáveis pelo cuidado do bebê, determinam o 

fundamento da base emocional de cada um. O comportamento padrão depende então 

consideravelmente da forma como foi resolvida ou não resolvida as primeiras vinculações 

emocionais, e a partir daí fornece a raiz da segurança, insegurança e da ansiedade. 

O sistema de defesa também está relacionado ao estresse. As competências sociais na 

vida de modo geral interferem diretamente no estado de saúde emocional, principalmente no 

âmbito profissional, pelas suas próprias características de competitividade, subordinação e por 

se tratar de ambiente que se exige lidar com as ameaças objetivas, subjetivas, abstratas e 

concretas que fazem parte deste contexto. Dessa forma, a habilidade de controlar as emoções 

está vinculada por um lado aos fundamentos biológicos, tal como o alicerce de uma casa, 

ligados a experiências muito remotas na história de vida de cada um, e por outro lado 

influenciada por outros planos como o psicológico, o existencial e mesmo social e da 

diversidade das experiências e aprendizagens do transcurso do desenvolvimento.  

“As emoções, marcadas por fatores genéticos e pela aprendizagem cultural, têm 

funções fundamentais relacionadas com nossa forma de lidar com a vida e com os outros. [...] 

Elas têm funções cruciais para nossa sobrevivência”. (MARTINS, 2004, p. 50) Compreender 

os propósitos, as funções das emoções, pode ajudar a entender o que é a saúde emocional e 

como mantê-la e recuperá-la. (MARTINS, 2004, p. 52). Este é o cerne a ser investigado, do 

ponto de vista do gerente do projeto: como obter ou garantir sucesso nos projetos por ele 

gerenciados, satisfazendo a todos os interessados e atingindo os objetivos determinados, 

mantendo sua saúde emocional? 

 Mesmo a saúde física depende em grande parte do equilíbrio emocional. Emoções 

básicas (a serem explicadas na sequência) como o medo e a raiva estão associadas a respostas 

biológicas primitivas da espécie humana, e de alguma forma estão ligadas a sobrevivência. 

Isto é são inatas, “ninguém ensina ninguém a sentir”. (MARTINS, 2004, p. 58) Todos nascem 

com uma certa predisposição a reagir às diferentes vicissitudes da existência de determinada 

maneira. Pode se então conceituar a personalidade, que é influenciada por fatores familiares, 
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experiências vividas, talentos inatos, cultura e religião, entre outros. Geralmente há um 

gatilho associado a esta personalidade que desencadeia uma emoção. 

“O sinal emocional coloca o organismo inteiro em um modo particular de 

funcionamento e o mantém aí enquanto perdura. [...] As emoções criam um impulso para a 

ação adequada e, ao mesmo tempo, nos prepara para tal ação”. (MARTINS, 2004, p. 58) As 

reações emocionais podem ser corretas ou incorretas, adequadas ou inadequadas, podem 

variar na sua intensidade, surgem na ampla gama de situações a que se está submetido na vida 

e interferem no dia a dia de cada um. As emoções não podem ser ditas negativas pois elas têm 

um propósito até primitivo. Podem se tornar negativas se forem negadas, suprimidas ou 

distorcidas, como por exemplo a raiva que ao não ser, ou não poder ser, expressada 

adequadamente ou admitida em um determinado contexto pode se tornar ressentimento, culpa.  

Alguns autores como Greenberg & Safran (1987) fazem uma distinção entre as 

emoções primárias, secundárias e instrumentais. As primárias ou básicas são respostas a 

situações específicas que abrangem o envolvimento de todo o organismo como a raiva, a 

alegria, o medo e a tristeza, considerados então como sentimentos autênticos. As emoções 

secundárias são respostas a uma situação que é consequência de uma emoção primária. Por 

exemplo quando não se pôde expressar a raiva, porque foi punida ou julgada ao expressá-la e 

assim gera um medo quando se sente raiva. Neste caso o medo passa a ser uma emoção 

secundária, ou seja, uma emoção distorcida e incorreta para a situação original. 

As emoções secundárias são aprendidas e disfuncionais. São as reações 
defensivas (sentimentos “ruins” e inapropriados) que impedem a atuação 
adequada das pessoas e dão origem a uma série crescente de problemas 
nas relações interpessoais.  Reações excessivas (ou fora de contexto) de 
mágoa, desamparo, desespero, pânico, disforia, hostilidade, exemplos de 
emoções que podem se manifestar como secundárias, constituem 
consequências negativas de dificuldades anteriores em aceitar as emoções 
primárias. (MARTINS, 2004, p. 82)   

As emoções instrumentais são utilizadas para influenciar ou manipular os outros. Neste 

caso passa a ser um meio para atingir um determinado fim. Como por exemplo uma pessoa 

que se faz de vítima para se furtar de uma responsabilidade, ou uma criança que faz birra para 

obter algo que deseja dos pais dentre tantos outros exemplos. 
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Assim se pode entender o papel decisivo que as emoções têm na vida do ser humano, 

desde como elas definem as motivações, as ações propriamente ditas e a capacidade de tomar 

decisões. Os sentimentos exercem um importante papel na tomada de decisões e a falta de 

consciência dos sentimentos envolvidos pode influenciar na avaliação das variáveis que estão 

envolvidas nas decisões. Dentro dos projetos o gerente é demandado em tomar decisões o 

tempo inteiro e que podem determinar o sucesso ou insucesso dos mesmos. “A chave para 

uma tomada de decisão mais sábia é em suma: estar mais sintonizado com nossos 

sentimentos.” (GOLEMAN, 1996, p. 67) “Os primeiros sinais psicológicos de uma emoção 

ocorrem geralmente antes que a pessoa esteja conscientemente a par dos próprios 

sentimentos.” (GOLEMAN, 1996, p. 68) 

 Aspectos críticos para inteligência emocional 

O controle das ações é treinado desde cedo na educação infantil, porém ao se tentar 

educar a criança para controlar suas ações, pode se acabar por bloquear o fluxo das emoções. 

Um exemplo comum quando do choro, que expressa o desagrado e a frustração da criança; os 

adultos muitas vezes a reprime, evitando seu contato com as próprias emoções ou forçando 

sua negação, e aí se encontra a raiz dos distúrbios emocionais.  

Esse equívoco repetido dia após dia de quase todas as crianças, se 
encontra a raiz de muitos desequilíbrios posteriores e é comum mesmo 
em pessoas sofisticadas, que se preocupam em evoluir intelectual e 
psicologicamente.  Trata-se de um engano entre o controle do que a 
criança faz e o controle de sua emoção.  Isto é, na tentativa de controlar a 
ação da criança, as pessoas acabam interferindo com seus sentimentos. 
(GOLEMAN, 1996, p. 76-77) 

Em um processo repetido em que ao invés de aprender a reconhecer as emoções 

surgidas em face às diversidades de situações, acaba-se distanciando delas, subjugando-as, 

ocultando-as, o que as torna desconhecidas e ameaçadoras. Com isso a pessoa deixa de ter 

clareza de seus próprios sentimentos e pode ser surpreendida muitas vezes por suas ações e 

reações.  

Interferências constantes deste tipo podem distorcer as formas originais das emoções 

fazendo com que os sentimentos deixem de ser confiáveis e a capacidade de avaliar a 

realidade pode ficar comprometida.  A pessoa passa a ficar sob a tirania de sua própria 

sensibilidade, refém de suas próprias emoções e não no controle das mesmas. “Os sentimentos 

derivados de situações mal resolvidas do passado são como feridas abertas” (GOLEMAN, 
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1996, p. 86) que podem sangrar ao mínimo toque. “Como consequência a pessoa se verá 

exageradamente ansiosa ao lidar certas situações, inibida quando deveria ser atuante, ou com 

medo quando o adequado seria a raiva, etc.  Em todos esses casos sua atuação será 

ineficiente.” (GOLEMAN, 1996, p. 86) 

A inteligência emocional quando trabalhada busca resolver essas questões e trazer uma 

evolução na maneira de encarar os sentimentos. Quando desta evolução e os sentimentos 

passam para um estado de consciência a pessoa adquire um “poder” de avaliar seus 

sentimentos e assim determinar seu percurso, e podendo agir com controle sobre eles e sobre 

as ações que geram. Daniel Goleman se refere ao papel das emoções em seu livro sobre a 

Inteligência Emocional de uma forma muito enfática quando diz: 

O objetivo é o equilíbrio e não a supressão das emoções, cada sentimento 
tem seu valor e significado.  Uma vida sem paixão seria um entediante 
deserto de neutralidade, cortado e isolado da riqueza da própria vida. Mas 
como observou Aristóteles, o que é necessário é a emoção na “dose 
certa”, o sentimento proporcional à circunstância. Quando as emoções são 
sufocadas, geram embotamento, frieza; quando escapam ao nosso 
controle, extremadas e renitentes, tornam-se patológicas, tal como ocorre 
na depressão paralisante, na ansiedade que aniquila, na raiva demente e na 
agitação. (GOLEMAN, 1996, p. 69) 

As habilidades para lidar com as emoções diferem de pessoa para pessoa, são 

totalmente dependentes da personalidade que, como foi conceituado, é influenciada pelo 

ambiente e educação familiar, experiências de vida, dons e talentos inatos, ambiente 

sociocultural, religião e, hoje em dia, até da exposição ou acesso a tecnologias diversas em 

especial ao uso da Internet. 

Os trabalhos de Antonio Damásio e de Daniel Goleman sobre Inteligência Emocional, 

são fundamentais para a constatação de que o intelectual e o emocional devem funcionar de 

forma integrada. De modo que o pensar e o sentir, embora pertençam a categorias distintas, 

são inseparáveis. Assim constata-se que “o processamento adequado das emoções é mais 

importante para o bom desempenho intelectual do que o próprio quociente de inteligência 

(QI) e que a ausência de sentimentos ou a redução de emoções constituem uma fonte de 

comportamentos irracionais.” (GOLEMAN, 1996, p. 86) Essa frase é o maior reforço sobre a 

relevância crescente da inteligência emocional no âmbito profissional de qualquer área, em 

especial a de gerenciamento de projetos. 
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A inteligência emocional é portanto, tão ou mais importante que o QI (quociente de 

inteligência). Por muito tempo se considerou que um resultado satisfatório em uma escala de 

QI seria suficiente para o sucesso na carreira e na vida. Evidentemente que em muitos casos 

isso não se comprovou, provocando assim interesse cientifico que, através de diferentes 

estudos, como por exemplo o de Gardner sobre as Inteligências Múltiplas, explica que 

existem várias inteligências; competências muito desenvolvidas em determinadas áreas que 

qualificam a pessoa e que não necessariamente tem a ver com o QI. Uma delas é a 

Inteligência Interpessoal que “é a capacidade de compreender outras pessoas: o que as motiva, 

como trabalham, como trabalhar cooperativamente com elas” (GOLEMAN, 1996, p. 52), e a 

Inteligência Intrapessoal “uma aptidão correlata, voltada para dentro.  É uma capacidade de 

formar um modelo preciso, verídico, de si mesmo e poder usá-lo para agir eficazmente na 

vida.” (GOLEMAN, 1996, p. 52) 

De acordo com Goleman o QI e a inteligência emocional são capacidades distintas. A 

maioria das pessoas mescla o QI e inteligência emocional em graus variados, mas “ainda 

assim, das duas é a inteligência emocional que contribui com um número muito maior das 

qualidades que nos tornam mais plenamente humanos.” (GOLEMAN, 1996, p. 58) 

Já Salovey em sua definição de inteligência emocional referiu-se a cinco domínios 

principais conforme a tabela 1 a seguir: 
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1 

Conhecer as próprias emoções, que se refere a reconhecer um sentimento quando 

ele ocorre, uma autoconsciência no aqui e agora que seria a “pedra de toque da 

inteligência emocional”;  

2 

Lidar com as emoções que se refere a administrar as emoções, não entrar em 

desespero, aprender a se controlar, controlar a ansiedade e sentimentos ruins o que 

se consegue desenvolver a partir da autoconsciência;  

3 

Motivar-se que se refere a colocar as emoções a serviço de uma meta, manter um 

foco, adiar a satisfação e controlar a impulsividade em função de um objetivo a ser 

alcançado;  

4 

Reconhecer a emoção nos outros referindo a capacidade de empatia no sentido de 

“escutar a emoção nos outros”;  

5 Lidar com os relacionamentos o que se refere a aptidão de lidar com pessoas. 

 
Tabela 1: Domínios da Inteligência Emocional 

Fonte: GOLEMAN, 1996, p. 55-56   

 

É evidente que a maioria das pessoas não terá estas cinco aptidões desenvolvidas em 

alto nível, ainda mais sem haver racionalmente um trabalho visando a Inteligência Emocional 

em sua plenitude. Uns podem até já ser mais habilidosos ou possuir uma personalidade que 

favoreça um aspecto ou outro, mas todos podem tentar aprender e aperfeiçoar os aspectos 

faltantes ou falhos nessa busca de evolução. 

 A evolução das emoções à inteligência 

O ponto de partida para a viagem do autoconhecimento é a auto observação. Através 

da auto observação é possível obter a consciência das próprias emoções que, como diz 

Golemam, “vem a ser a aptidão emocional fundamental sobre a qual se fundam as outras, 

como o autocontrole emocional.” (GOLEMAN, 1996, p. 60) A autoconsciência está no cerne 

da inteligência emocional. Cada pessoa maneja suas emoções de uma forma muito própria. 

Segundo Mayer podem ser autoconscientes, mergulhadas ou resignadas. As autoconscientes 

seriam as que dominam e controlam de forma positiva e saudável as próprias emoções, 

mesmo as negativas; as mergulhadas seriam aquelas que se sentem esmagadas pelas próprias 
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emoções; e as resignadas seriam aquelas que tendem mais a aceitação de seu estado de 

espírito. (GOLEMAN, 1996, p. 61) 

O autoconhecimento leva a pessoa a perceber como suas emoções interferem no dia a 

dia e nas suas decisões. Não é novidade que as perturbações emocionais interferem na 

capacidade de aprendizagem e na memória. As pessoas ansiosas têm mais dificuldade em se 

concentrar e de pôr em prática sua memória funcional, que é a capacidade de ter em mente, 

em um dado momento, toda a informação necessária para a execução de uma determinada 

tarefa. Na região do cérebro chamada córtex pré-frontal é o local estas competências da 

memória e da emoção são executadas, portanto, em um estado emocional alterado a pessoa 

terá dificuldade em pensar direito. As emoções atrapalham ou aumentam a capacidade de 

pensar e Goleman diz: “É neste sentido que a inteligência emocional é uma aptidão mestra, 

uma capacidade que afeta profundamente todas as outras, facilitando ou interferindo nelas.” 

(GOLEMAN, 1996, p. 93) 

Todas as pessoas são então muito afetadas pelas emoções. Se isso é um fato então 

torna-se cada vez mais necessário entendê-las para poder administrá-las. Isso leva a outro 

conceito importante da inteligência emocional sobre o controle dos impulsos. A palavra 

emoção – “movere” tem a ver com movimento – um impulso para a ação. “Talvez não haja 

aptidão psicológica mais fundamental que a capacidade de resistir ao impulso.  É a raiz de 

todo autocontrole emocional, uma vez que todas as emoções, por sua própria natureza, levam 

a um ou outro impulso para agir.” (GOLEMAN, 1996, p. 94) Pesquisas revelaram que as 

pessoas mais competentes socialmente, mais eficazes, assertivas e mais bem capacitadas para 

enfrentar as frustrações são aquelas que tem mais capacidade de controlar seus impulsos e 

aguardar para ter a satisfação.   

Na vida de qualquer pessoa muito daquilo que se almeja deriva de muito esforço e 

dedicação por anos a fio.  Para obter sucesso as pessoas devem ter a capacidade de aguardar 

para obter a gratificação, como o que acontece, por exemplo com o estudo.  São necessários 

anos a fio de muita dedicação até uma formatura, uma pós graduação ou um MBA.  É 

necessária muita motivação também que é outro conceito importante da inteligência 

emocional, isto é, a capacidade de adiar a gratificação com um propósito definido, isto é, se 

controlar em função da obtenção de um bem maior, de atingir alguma meta. Ou seja, trata-se 

de canalizar as emoções para um fim produtivo.  É isso que leva vencedores a alcançar metas 
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que exigem uma grande dedicação como atletas, pesquisadores, cientistas, ou seja, aqueles 

que se dedicam a atividades que pressupõe superar muitos obstáculos sem esmorecer.  

Muitas pessoas têm como característica de suas personalidades uma motivação 

positiva, um otimismo que as leva sempre pra frente, não desmoronarem diante das 

frustrações e dificuldades, ao passo que outras tem uma visão mais pessimista e diante de um 

revés tendem a se abalar emocionalmente, podendo levar para uma perspectiva de 

incompetência, que não tem os meios para atingir as próprias metas, acreditam que tenham 

uma falha pessoal.  

À luz da inteligência emocional, um espírito positivo e esperançoso determina uma 

autoconfiança no sentido de dotar a pessoa de uma expectativa de que tudo dará certo apesar 

dos pesares.  Já a “preocupação é a essência do efeito prejudicial da ansiedade sobre todo tipo 

de desempenho mental, [...] a ansiedade solapa o intelecto[...]. Os ansiosos têm mais 

probabilidade de falhar, ainda que tenham contagens superiores em testes de inteligência.” 

(GOLEMAN, 1996, p. 96) As preocupações, a ansiedade e o pessimismo minam os recursos 

cognitivos da pessoa criando ambiente desfavorável para o processamento das informações, 

ou seja, atrapalham o raciocínio.  Um espírito mais positivo ou mais negativo provavelmente 

é bastante direcionado ao temperamento de cada um, mas compõe uma aptidão da inteligência 

emocional no sentido que, uma perspectiva positiva acaba por levar a auto eficácia que é: 

Crença de que somos capazes de exercer controle sobre os fatos de nossa 
vida e de que podemos enfrentar os desafios que surgirem.  O 
desenvolvimento de qualquer tipo de aptidão fortalece o senso de auto 
eficácia, tornando a pessoa mais disposta a assumir riscos e a buscar 
novos desafios. E a vitória que obtemos sobre estes desafios, por sua vez, 
aumenta o sentimento de auto eficácia.  Esta atitude torna mais provável 
que as pessoas usem melhor quaisquer aptidões que tenham – ou fazerem 
o necessário para desenvolvê-las” (GOLEMAN, 1996, p. 103) 

 O que abre caminho para a conquista da excelência? Goleman traz no conceito de 

“fluxo”, que é a inteligência emocional no seu ponto mais alto, um estado de auto 

concentração no qual as mais desafiantes tarefas são executadas com um dispêndio mínimo de 

energia mental, ou seja, é como um estado de sintonia perfeita. Para atingir esse estado é 

necessário que não haja nenhuma forma de pressão ou cobrança, promessas condicionantes a 

uma execução, ou seja é algo muito íntimo, do interesse legítimo da pessoa por aquela tarefa, 

tema ou atividade.  
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Isto revela o sentido mais geral em que canalizar emoções para um fim 
produtivo é uma aptidão mestra.  Seja no controle de impulsos e 
adiamento da satisfação, no controle de nossos estados de espírito para 
que facilitem em vez de impedir, o pensamento, motivando-nos a persistir 
e tentar de novo apesar dos reveses, seja na descoberta de formas para 
entrar em fluxo e com isso atuar com mais eficiência – tudo indica o 
poder da emoção na orientação do esforço eficaz. (GOLEMAN, 1996, p. 
108) 

Esta colocação mostra, de maneira inequívoca, a importância da inteligência 

emocional no âmbito profissional, no sentido de que as competências e aptidões adquiridas no 

transcurso das carreiras se unam a uma competência emocional. Sendo portanto a inteligência 

emocional um aperfeiçoamento dos mais fundamentais para os profissionais de projetos, em 

especial dos gerentes, a fim de manter em alta sua própria motivação bem como de suas 

equipes, otimizando também suas decisões e todos os seus relacionamentos. 

Portanto, as atividades envolvidas em um projeto se estendem muito além dos aspectos 

técnicos.  Até se pode afirmar que as questões técnicas são, de certa maneira, mais fáceis de 

administrar, uma vez que envolvem conhecimento, organização, procedimentos. Todas estas 

atividades têm, evidentemente, suas especificidades necessárias para serem realizadas 

corretamente. Mas existe o fator humano que permeia todas as atividades e torna o ambiente 

do projeto mais complexo, como do ponto de vista do comportamento e das relações pessoais. 

Neste contexto a figura do gerente de projetos é central na rede de relacionamentos existentes, 

e essa participação nuclear gera uma potencial tensão que pode desgastar muito a pessoa do 

gerente e se tornar viral para todos os envolvidos no projeto. Trata-se de pessoas gerindo 

pessoas, uma complexidade em dobro. Conforme apresentado um gerente que pretenda ser 

bem sucedido, que vise obter o máximo das capacidades de todos os envolvidos no projeto, e 

que além de tudo pretenda manter sua saúde emocional deve valorizar e buscar se aprimorar 

nos aspectos da inteligência emocional. 
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3. GERENCIAMENTO DE STAKEHOLDERS EM PROJETOS 

Neste capítulo serão abordados o conceito de gerenciamento de stakeholders, o 

impacto das mudanças permeando o universo do projeto e o vínculo direto entre o sucesso dos 

projetos a uma boa administração dessa área de conhecimento. 

 Todo projeto existe para atingir um determinado objetivo. Inclusive em seu conceito 

mais difundido um projeto é sempre um empreendimento temporário, único e com objetivo 

específico. Com a evolução da tecnologia, dinamismo do mundo corporativo, aumento da 

competitividade com uma pressão constante de redução de custos operacionais, atuação com 

projetos se tornou uma constante em qualquer entidade do planeta.  

É um novo parâmetro das organizações, tudo aquilo que não é rotina é um projeto. “A 

natureza do projeto é diretamente oposta à da rotina. A rotina se caracteriza pelo aprendizado 

através da repetição e da configuração do ambiente visando estabilidade. O projeto tem na 

capacidade de adaptação e na inovação seu grande diferencial, onde tudo que não se consegue 

obter é uma estabilidade completa do processo.” (VARGAS, 2016, p. 8) 

As inevitáveis mudanças 

Além da percepção de objetivos a serem atingidos, todo projeto é fundamentado em 

um processo de mudança. Para todo objetivo visa-se o deslocamento de um ponto A, estado 

atual, para um ponto B, estado futuro esperado, estado esse exatamente da execução do 

projeto. Porém uma vez que há um deslocamento em prol desse objetivo existem mudanças. 

Toda mudança é uma experiência bastante particular para cada ser humano, com 

potencial de complexidade e estresse causado por ela. Considerando isso se representa um 

grande desafio e oportunidade de crescimento adaptar-se as mudanças. Porém esse processo 

pode ser bastante doloroso dependendo da personalidade ou do contexto de cada um. 

(COSTA, 2008). Aceitar uma situação nova implica em desprender do que é confortável, do 

que já é esperado e se abrir ao desconhecido. A resposta de cada pessoa às mudanças pode ser 

completamente diferente, influenciada por exemplo se é algo imposto ou voluntário, se há 

visão de crescimento ou de perda, se há histórico de mudanças positivas ou não. A percepção 

do ambiente conhecido é particular e depende da vivência, das experiências, do valor 

atribuído de cada um inserido naquele contexto. Através dessa complexidade evidente existe o 

fator bastante comum em qualquer processo de transição que é da resistência às mudanças.  
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Segundo Kets de Vries e Balazs os principais fatores geradores de resistência a 

mudança são: insegurança do novo por não haver domínio sobre o assunto gerando um desejo 

de retornar ao comportamento conhecido onde havia autoconfiança e produtividade; receio de 

haver perdas de conquistas e direitos já obtidos; medo de perda de autonomia, 

responsabilidade e até autoridade; percepção de punição por alguma ação anterior; perda de 

alianças e contatos pessoais e profissionais. (SILVA; VERGARA, 2003) 

O próprio cérebro possui uma reação fisiológica diferente ao lidar com o novo. 

Quando deparado com uma situação ainda não processada existe uma reação de temor e/ou 

desejo disparada quimicamente pelo sistema neural. Por isso é possível que haja sentimentos 

até contraditórios em resposta a mudanças, como entusiasmo e angustia, por exemplo. Mas 

qualquer mudança é um estado novo que o cérebro precisa processar, sendo assim é gerado 

um estado psicológico inevitável de estresse.  

Gerenciar mudanças 

Dentro do universo de projetos, em especial no ambiente corporativo e profissional, o 

conceito de mudança se estende para uma outra entidade, a de Mudança Organizacional. 

Nesse caso há uma mudança não apenas individual mas em todas as relações existentes no 

ambiente: indivíduo-organização; indivíduo-indivíduo; organização-sociedade; indivíduo-

sociedade (um dos principais pontos a serem explorados neste trabalho) e o próprio individuo 

com si próprio. (SILVA; VERGARA, 2003) 

Para administrar toda essa rede complexa de situações geradas pelas mudanças se faz 

necessário atuar com gestão de mudanças nos projetos. Através dessa gestão é possível 

monitorar riscos e os impactos causados para todos os envolvidos no processo e na 

organização de modo geral. (COSTA, 2008) Conforme todos os aspectos apresentados de 

individualidade, receptividade à mudança, para realizar uma boa gestão só é possível se for 

trabalhado com foco nas pessoas e nas individualidades. 
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Stakeholders 

O termo stakeholder já é utilizado a algum tempo e diz respeito às partes interessadas. 

A evolução dos projetos e análise das características que os mesmos vêm apresentado ao 

longo dos tempos fizeram o próprio PMI (Project Management Institute - referência máxima 

em gerenciamento de projetos) criar em sua última versão do Guia PMBOK 5th Edition 

(principal guia de conhecimento de gerenciamento de projetos do mundo) uma área de 

conhecimento separada apenas para atuar com gerenciamento de stakeholders (PMI, 2013). 

Reforçando a tendência e comprovação que a atenção no gerenciamento de projetos está se 

intensificando nas questões mais subjetivas que os permeiam, como pessoas, relacionamentos, 

comunicação e conforme citado os stakeholders e sua influência no sucesso ou fracasso nos 

projetos. 

Os stakeholders são entidades ou pessoas com interesses em seus resultados ou que 

serão influenciados pelos mesmos. A grande questão é que a partir de seus interesses, os 

stakeholders podem assumir uma posição favorável de engajamento, ou contrária e assim 

contribuir para seu insucesso. (KRETAN, 2009) Os stakeholders devem ser analisados como 

influenciadores ou influenciados pela execução e objetivo dos projetos, sendo assim sua 

participação também é vital. Além de buscar uma direção comum e que convirja com os 

objetivos do projeto, é essencial que haja interesses sobrepostos entre todos os stakeholders, 

isso potencializa como consequência haver um compartilhamento natural das próprias ações 

dos mesmos, visando apoio e integração no dia a dia do projeto.  

Gareth Morgan define três instâncias de interesses: interesses relativos ao cargo ou 

função, considera o desempenho do trabalho do indivíduo dentro da organização; interesses 

relativos à carreira ou futuro profissional, considera aspirações futuras e projeções vinculadas 

às suas expectativas e planos; e interesses relativos ao lado pessoal, considera aspectos 

externos à organização, ou seja, personalidade, valores, crenças e planos de vida que a pessoa 

carrega consigo independente do ambiente organizacional. (MORGAN, 1996) 

Gerenciando e administrando Stakeholders 

O gerenciamento de stakeholders é uma área de conhecimento de gestão de projetos 

com objetivo de planejar, executar e controlar a participação ativa ou passiva, positiva ou 

negativa dos stakeholders. Compreende a aplicação de conhecimentos, habilidades, 
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ferramentas e técnicas para buscar atingir às necessidades e expectativas dos stakeholders 

convergindo para o sucesso do projeto. (KRETAN, 2009) 

Existem três fatores de análise do grau de significância dos stakeholders com relação 

ao projeto: prioridade, relacionado ao grau de interesse e expectativa do stakeholder com 

relação ao projeto e ao objetivo do projeto; poder, relacionado ao grau de influência exercido 

ao ambiente do projeto, podendo ser exercida por uma posição ou cargo, aspectos políticos, 

pessoais, financeiros; disponibilidade, relacionado com a forma de atuação e interação do 

stakeholder com o projeto, podendo ser atuante e participativo na tomada de decisões e um 

formador de opinião. (VALLE et al., 2014) 

 

 

Figura 1: Tipos de Stakeholders 

Fonte: TRENTIM, 2010 (adaptado)  

  

A partir da análise dos três fatores em conjunto quanto ao seu nível de relevância para 

o projeto a figura 1 acima apresenta uma classificação do comportamento esperado desses 

stakeholders ao longo do projeto. É visível que os comportamentos esperados quando só um 

fator está presente não é positivo, porém havendo mais de um fator presente o grau de 

importância e relevância se intensifica, potencializando também uma participação positiva no 

projeto. Quando os três fatores estão presentes o stakeholder é classificado como definitivo, 
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ou seja, se torna uma base de sustentação do projeto. O gerente de projetos e o próprio 

patrocinador, obrigatoriamente, devem estar classificados dessa forma e suas participações 

condizentes com essa expectativa. 

Dentro das atividades previstas no gerenciamento de stakeholders o primeiro processo 

ou atividade é da identificação e análise dos comportamentos dos stakeholders do projeto. 

Para conseguir administrar com enfoque no engajamento e convergência de interesses 

conforme mencionado antes de mais nada é preciso conhecer os interesses explícitos e 

implícitos dos que influenciam ou são influenciados com o projeto. Após esse levantamento o 

próximo passo é o de planejamento de como atuar frente ao cenário encontrado. Para isso, a 

figura a seguir apresenta em uma visão possível de classificação, para cada posição, uma 

opção de estratégia de engajamento junto a cada stakeholder. 

 

 

Figura 2: Posição e Ação Estratégica para Gestão dos Stakeholders 

Fonte: VALLE et al., 2014  

 

É evidente que deve ser trabalhado o engajamento de todos, porém é de suma 

importância o enfoque dentro da gestão de stakeholders dos que possuem maior nível de 

influência. Aos que se apresentam com posicionamento desfavorável a atuação deve ser 

prioritária com articulações, negociação e isolamentos. Duas práticas comuns para atuar frente 

a stakeholders classificados como Bloqueadores são de utilizar Aliados como intermediadores 

para buscar seu engajamento ou algo bastante eficiente é posicionar o Bloqueador para uma 
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posição de protagonista no projeto. Por incrível que pareça essa atuação é bastante produtiva 

pois “traz a pessoa para o jogo” trabalhando com sua motivação, sentimento de importância 

para o sucesso do projeto e etc. Aos que se apresentam com posicionamento favorável a 

preocupação deve ser a mesma para que mantenha seu nível de influência nos demais sempre 

presente e positiva. 

A relação que existe entre o gerente do projeto e os stakeholders de modo geral 

consolida o ambiente do projeto. Portanto para se obter melhores resultados e atingir os 

objetivos do projeto existe uma forte dependência dessa relação e a mesma deve ser muito 

bem gerenciada, pois gera uma esfera de influência e suporte para todos os demais 

relacionamentos. Isso reforça o objetivo deste trabalho de investigação de aspectos que 

possam colaborar com essa relação, em especial do ponto de vista do gerente do projeto, e, 

consequentemente, aumentar as possibilidades do sucesso do projeto. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS ASPECTOS PRÁTICOS DE INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL NO GERENCIAMENTO DE PROJETOS 

Nos dois capítulos anteriores foram apresentados os conceitos de inteligência 

emocional e gerenciamento de stakeholders aplicados a realidade dos projetos. Através dessa 

contextualização se explica a posição crítica do gerente de projetos e a relevância de seus 

comportamentos para obtenção dos resultados esperados. 

A partir disso, neste capitulo, se objetiva apresentar uma investigação do uso da 

abordagem da inteligência emocional a fim de apoiar o gerente de projetos, não só para 

melhorar os relacionamentos que ele precisa realizar com os stakeholders, consequentemente 

aumentando a possibilidade de sucesso do projeto, mas para garantir um equilíbrio e saúde 

emocional deste gerente. 

O “cabo de guerra” do gerente 

A partir das classificações típicas dos stakeholders nos projetos, normalmente se 

categorizam de acordo com o nível de poder, interesse e disponibilidade (VALLE et al., 

2014), existem 4 a se destacar para o ponto de vista do gerente de projetos. 

1) Cliente: ponto essencial para o qual o projeto existe, satisfazer a necessidade ou 

expectativa do cliente do projeto. Pode não ser a mesma figura do patrocinador 

porém na maioria dos casos o cliente é também o que despende recursos 

financeiros para realização do projeto. 

2) Equipe: membros que estão diretamente envolvidos no dia a dia do projeto, 

atuando de forma coordenada e instruída para realização das atividades necessárias 

para se cumprir com os objetivos. 

3) Empresa: organização executora do projeto. Trata-se do chefe do gerente do 

projeto que possui além de tudo o risco de perda de capital no caso de falhas 

gerenciais do mesmo. 
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4) Família: familiares dos membros da equipe do projeto em que são determinantes 

nos aspectos emocionais das pessoas, podendo influenciar no comportamento dos 

membros ou serem influenciados pela carga de estresse possível de existir nos 

projetos. Considerando que o gerente do projeto também é membro da equipe e, 

por sua vez tem seus aspectos pessoais, a família constitui um stakeholder chave na 

central de relacionamentos deste gerente. 

 

 

Figura 3: O gerente de projetos e a central de tensão que ele vive 

 

Ainda existem outras categorias possíveis de serem colocadas na rede de 

relacionamentos necessária para o gerente de projetos. Em uma visão mais comum a figura 3 

acima apresenta a complexidade da posição exercida pelo gerente no contexto do projeto. 

Cada uma das entidades apresentadas exerce naturalmente uma força para puxar o gerente 

para o seu lado, e dessa forma o gerente está no meio de um “cabo de guerra”, em que os 

interesses ou expectativas de cada lado pode estar vencendo ou perdendo nesta disputa. A 

analogia neste caso só é falha no sentido de que o ideal é que não haja um vencedor que puxe 

a corda com mais força, e sim o gerente consiga equilibrar de tal forma que todos vençam, 

com o gerente permanecendo exatamente no centro de todos. 
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Levar a inteligência à emoção 

Como se pode deduzir a partir de todo o exposto as emoções são a base pela qual 

muitas outras instâncias da vida psíquica se fundamentam. Saber lidar com elas propicia uma 

melhor saúde mental e coloca o indivíduo em uma posição mais confortável e privilegiada no 

contato pessoal. Não há dúvida de que as pessoas que conseguem êxito na administração de 

seu espectro emocional, lidam melhor com seus próprios sentimentos, entendem e consideram 

os sentimentos daqueles com os quais convive, levam grande vantagem nos relacionamentos 

interpessoais. São consideradas pessoas emocionalmente mais competentes. Existe alguma 

maneira de tornar-se emocionalmente competente? De acordo com Daniel Goleman “As 

nossas falhas em aptidões emocionais podem ser remediadas: em grande parte, cada um 

desses campos representa um conjunto de hábitos e respostas que, com o devido esforço, pode 

ser aprimorado.” (GOLEMAN, 1996, p. 56) pois para ele: 

As pessoas com pratica emocional bem desenvolvida têm maior 
probabilidade de se sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas 
vidas, dominando hábitos mentais que fomentam sua produtividade; as 
que não conseguem exercer nenhum controle sobre sua vida emocional 
travam batalhas internas que sabotam a capacidade de concentração no 
trabalho e pensar com clareza. (GOLEMAN, 1996, p. 49) 

Desde criança o reconhecimento das emoções e sua aceitação são elementos 

importantes no processo educativo que planta as bases para um equilíbrio emocional futuro. 

Na medida em que o desenvolvimento humano se desenrola, as emoções vão se tornando cada 

vez mais numerosas e complexas, exigindo habilidades cada vez maiores para seu 

reconhecimento e domínio. É neste ponto que convergem as emoções e sua lógica, existe a 

possibilidade de agregar racionalidade a um campo tão subjetivo. Isto é, as pessoas que já 

tiveram grande parte de sua estrutura emocional definida pelo processo educativo, pelas 

habilidades sociais adquiridas, verificar se podem ou não vir a desenvolver uma aptidão 

emocional, melhorar suas habilidades através da inteligência emocional.   

Não se trata de algo que ocorra naturalmente, pois é necessário reconhecer que antes 

de se pretender qualquer administração, liderança, comando ou orientação de algo ou alguém 

é preciso que se concentre antes de mais nada em si mesmo. Sem esse reconhecimento do que 

é de si mesmo, isto é, das características pessoais de sentir e comportar, dos limites, dos 

pontos fortes, vulnerabilidades e também sem obter um domínio das próprias emoções não se 

tem condições de liderar outras pessoas. É fato que os processos que são necessários 
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gerenciar, as competências técnicas se cruzam e se misturam com as relações humanas entre 

as pessoas envolvidas. 

O filósofo Socrates dizia: “conhece-te a ti mesmo”.  O autoconhecimento é a “pedra de 

toque da inteligência emocional” como nos aponta Goleman, ou seja é o início de todo o 

processo de entrar em contato com os próprios sentimentos e emoções, do reconhecimento 

dos sentimentos e emoções quando eles ocorrem, discriminar que elementos contribuíram 

para os seus aparecimentos, que efeitos estas emoções desencadeiam em si mesmo e nos 

outros. Entrar em contato com o próprio universo emocional leva a pessoa a um estado de 

autoconsciência que “é a nossa capacidade de reconhecer nossas próprias emoções e seus 

efeitos sobre nós mesmos e sobre os outros [...]. A auto consciência lida com o aqui e agora” 

(MERSINO, 2009, p. 39) ou seja o autoconhecimento pode conduzir ao requinte de poder 

perceber, em dado momento, que emoções estão aflorando, o que as motivou e assim poder 

lidar com elas da maneira mais assertiva visando o interesse da equipe e do projeto.  

O autoconhecimento leva a autoconsciência e este conhecimento subjetivo a respeito 

da natureza da própria personalidade orienta o comportamento à cada situação, bem como 

fornece elementos para efetuar escolhas melhores. De acordo com Anthony Mersino, a 

autoconsciência é o ponto de partida para a inteligência emocional pois habilita a entender o 

que se sente em um dado momento. Ele propõe um modelo de inteligência emocional para a 

gestão de projetos que inclui diversas competências fundamentadas na autoconsciência sendo 

elas: autoconsciência emocional, auto avaliação acurada e auto confiança. (MERSINO, 2009, 

p. 40-41) A autoconsciência emocional conforme já foi exposto acima permite o 

reconhecimento do que se passa no interior da pessoa no aqui e agora. Para se atingir esta 

excelência é necessário um mergulho em seu interior com coragem para encarar a própria 

realidade, na maioria das vezes é necessário um trabalho sistemático para conseguir esta 

viagem e muitas vezes é necessário buscar ajuda profissional. 

Investigando em toda bibliografia e conhecimentos relacionados a autoconhecimento, 

é possível explorar algumas técnicas citadas na tabela 2 a seguir. 

 

 

1 Listar os sentimentos e realizar uma análise da ressonância corporal destes 
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sentimentos. 

2 

Escrever um diário registrando as emoções e suas circunstâncias e ainda adquirir o 

hábito de fazer um “backtracking”, isto é, refazer os passos para determinar o 

porquê e desde quando estamos sentindo de determinada maneira. Trata-se de 

estabelecer um verdadeiro diálogo interno. 

3 

Perguntar-se sempre e a cada situação em particular: o que estou sentindo, quais 

são as minhas verdadeiras intenções, etc.   

 
Tabela 2: Técnicas sobre autoconhecimento 

 

Através dos exercícios é possível compreender o contexto emocional de cada um a 

fundo o que o tornará capaz de mapear os sentimentos do aqui e agora, permitindo reconhecer 

os sinais de alerta emocionais e comportamentos quando aparecerem, tais como: sarcasmo, 

agressividade velada, hostilidade, papel de vítima, entre outros que podem aparecer e vir a 

contaminar os relacionamentos com os stakeholders. 

 Já a auto avaliação acurada diz respeito a manter uma visão realista do próprio 

desempenho considerando seus pontos fortes e fracos, estando aberto aos feedbacks recebidos 

e sabendo extrair deles perspectivas para o aprendizado e desenvolvimento, em prol de seu 

aperfeiçoamento pessoal. A auto confiança, senso do valor próprio e das próprias capacidades, 

que sem dúvida deriva de um bom trabalho realizado nas duas anteriores. A sensação de 

autoconfiança isto é, a noção da real estatura e competência própria determina em grande 

medida o conforto e a segurança de um gerente na administração de projetos que sempre 

tendem a ser muito complexos.  

Administrar as próprias emoções é tarefa para uma vida inteira. Porém aquele que tem 

a incumbência da liderança, do gerenciamento de equipes, de projetos não tem esse tempo. A 

maneira de relacionar-se com os stakeholders pode ser determinante para o sucesso ou 

insucesso do mesmo. 
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A partir dos estudos realizados e de uma investigação sobre inteligência emocional 

aplicada ao campo de gerenciamento de projetos, é observado que trata-se de um trabalho 

encadeado no autoconhecimento, este trará efeitos de excelência em cascata promovendo 

benefícios tanto na performance geral da pessoa do gerente do projeto e consequentemente 

abrindo caminho a melhorar o seu comportamento na condução dos membros da equipe e dos 

stakeholders do projeto. 

O objetivo principal do autoconhecimento é obter a autoconsciência, conhecimento no 

aqui e agora, e ambos têm como consequência se tornar autoconfiante. Para se adquirir auto 

confiança é necessário que se adquira a competência do auto controle.  

 

 

Figura 4: Instâncias do autoconhecimento ao auto controle 

 

A figura 4 acima apresenta o vínculo encadeado desde o autoconhecimento até o auto 

controle. Partindo de uma esfera interna e subjetiva sobre a pessoa, até uma esfera mais 

externa e objetiva sendo reconhecido como uma pessoa centrada e controlada, percorrendo 

exatamente aspectos de autoconsciência e autoconfiança para tal. 

Esse autogerenciamento todavia não é tarefa simples, passa inicialmente por prestar 

atenção aos próprios sentimentos, principalmente os negativos como raiva, tristeza e 

ressentimento. Conforme apresentado anteriormente é bastante comum ignorá-los, negá-los 

ou racionalizá-los gerando normalmente consequências emocionais bastante acentuadas. 

Emoções como a raiva, por exemplo, difíceis de controlar, provocam reações físicas como 
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tensão muscular, mudanças no fluxo sanguíneo e criam estimulação cerebral, o cérebro 

emocional esquenta - a popular “cabeça quente” - que acaba por reduzir o limiar que provoca 

a raiva, essa dificulta a atuação da razão e adquirindo o potencial de promover um verdadeiro 

sequestro emocional, um arrebatamento momentâneo com consequências desastrosas. As 

tensões provocadas por um dia difícil tornam as pessoas mais propícias a raiva e menos a 

razão. 

Nos projetos certamente surgem situações de cobranças de várias naturezas, riscos 

elevados, momentos delicados que se tornam situações propícias para aflorar dificuldades 

pessoais e revelar a verdadeira natureza emocional, em especial do gerente que possui uma 

posição central tanto em termos de responsabilidade quanto dos relacionamentos existentes. 

Evitar conflitos desnecessários ou a administração dos mesmos são fundamentais para o 

gerenciamento de equipes e para o sucesso de qualquer empreendimento. O gerente deve ser 

capaz de ter autocontrole, de manter o equilíbrio emocional. Não significa, porém, que deve 

abolir suas emoções, mas reconhecê-las no aqui e agora. Deve conseguir controlar as emoções 

negativas como a raiva e a tristeza e saber expressá-las de modo adequado, assertivo, para seu 

próprio bem e para o bem da equipe.  Explosões, abatimento, tristeza são tóxicos para a 

equipe, contamina os relacionamentos entre todos e torna o ambiente como um todo inseguro.  

Cada pessoa deve desenvolver seu próprio estilo de lidar com sentimentos fortes. Uma 

longa caminhada, sair de cena por uns momentos e realizar outra atividade, distrair-se com 

alguma outra coisa normalmente como válvula de escape, são modos que se pode lançar mão 

para conduzir a um maior relaxamento e consequentemente permitir o acesso da razão. Isto é, 

esfriando a cabeça é possível deixar que o cérebro racional assuma o controle.  Esse é o ponto 

principal para o qual o gerente deve se preparar: administrar a si mesmo para administrar sua 

equipe. Não se trata apenas de controlar a raiva e a tristeza, excesso de alegria e entusiasmo 

em momentos inadequados também não são convenientes. Mersino sugere três etapas para 

esse autogerenciamento, em que o primeiro passo é identificar o sentimento, determinar a 

causa básica e por fim agir para esclarecer a situação. (MERSINO, 2009, p. 77) 

Muitos projetos têm duração longa, a partir disso é natural também que a equipe acabe 

compartilhando muitos momentos que geram emoções como, por exemplo, perdas e ganhos 

familiares. O gerente deve ser capaz de lidar com essas situações dando o tom de valorização 

das pessoas e dos momentos pelos quais passa, e procurar conduzir a equipe ao atravessar por 



38 

 

ocasiões como estas. Porém, enquanto o gerente lida com o “moral da tropa” não se deve 

esquecer que tem sua própria vida por viver. 

O autoconhecimento e a autoconsciência ajudam no descobrimento dos gatilhos 

emocionais, situações que todos são de certa forma vulneráveis. Para Mersino “Um gatilho 

emocional é uma situação, estímulo externo ou evento ativador que nos torna vulneráveis ao 

colapso emocional”. (MERSINO, 2009, p. 63) Um evento ativador pode remeter a pessoa a 

situações de sua história de vida, algum conflito do passado, situações dolorosas a que fomos 

expostos e se tornam como verdadeiros traumas, muitas vezes inconscientes. Certas situações 

do dia a dia dos projetos podem funcionar como verdadeiras janelas que ao se abrirem fazem 

uma relação mental com estas situações dolorosas da vida pregressa.  Augusto Cury chama 

estas janelas de “janelas killer” referindo-se ao potencial de destruição que estas emoções 

podem remeter.  De modo geral qualquer situação vivida pode remeter a uma “janela killer” 

mas é muito mais provável que elas se abram nos momentos mais estressantes, sob pressão, 

em momentos extremos dos projetos, nos quais a verdadeira realidade emocional surge. Como 

verificado o sistema emocional tem origem primitiva, preparando o organismo para a 

sobrevivência através das reações de luta-fuga, gerando o sequestro emocional onde as 

emoções ficam fora de controle.  Neste cenário o caminho de volta é difícil, deixa marcas na 

imagem pessoal.  Portanto, se trata de investimento da maior importância para a performance 

geral de um gerente de projetos o trabalho, muitas vezes árduo, com as próprias competências 

emocionais.  

Através deste mergulho de autoconhecimento o gerente deve vir a descobrir quais são 

os gatilhos que disparam suas janelas killer e se preparar para eles, reconhecendo suas formas 

mais frequentes de reação a partir destes gatilhos, como por exemplo:  sair de cena 

ostensivamente ou furtivamente, evitar contatos, ficar isolado, armazenar rancor, ir guardando 

de alguma forma para uso como uma vingança, carregar nas críticas, acabar por magoar a 

pessoa  quando podia se ater aos fatos;  “soltar os cachorros” fazendo discursos raivosos; 

usando a ironia, sendo sarcástico; bater portas, arrancar com o carro, etc.;  mandar um e-mail 

detonador; fazer papel de vítima.  Todos esses são exemplos de modos de agir que denotam 

que algo mexeu com a pessoa, e principalmente, que a mesma está lidando mal com a 

situação.   
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Estes comportamentos inadequados devem ser evitados. Quando não conduzem a uma 

solução de crescimento para a própria pessoa e muito menos para a equipe, não há 

produtividade nenhuma e assim é injustificado mantê-los de forma racional.  Uma vez que 

através do autoconhecimento e autoconsciência o gerente consiga de fato reconhecer sua 

forma particular de reagir, fica mais fácil descobrir formas de contornar as emoções, não 

permitindo que elas saiam de controle.  

O mal do gerente: a ansiedade 

Mediante toda complexidade de balizamento do gerente de projetos em seu contexto 

de trabalho e de vida apresentado, um ponto extremamente relevante refere-se a como lidar 

com as preocupações as quais se tornam o núcleo de ansiedade. 

A reação que se esconde sob a preocupação é a vigilância para detectar 
perigos potenciais, [...] A preocupação é, num certo sentido uma 
antecipação da ocorrência de um fato desagradável e de como lidar com 
isso; o papel da preocupação é o de projetar soluções positivas para os 
perigos da vida, prevendo-os antes que surjam. (GOLEMAN, 1996, p. 78) 

Quando isso não acontece e as preocupações se tornam crônicas gera-se a ansiedade e 

adquire o potencial para deslocar a razão e a clareza da visão dos fatos provocando pequenos 

sequestros emocionais. A ansiedade pode surgir de uma forma cognitiva, através de 

pensamentos ansiosos e sintomática como sudorese, taquicardia e tensão muscular. A pessoa 

preocupada não consegue se desligar e passa inclusive a ter outros problemas derivados como 

insônia, entre outros.  Em situações extremas pode se tornar em verdadeiras fobias, obsessões 

e compulsões e até ataques de pânico.  

Neste ponto cabe reforçar que as preocupações e a ansiedade não são exclusivas dos 

ambientes corporativos ou do âmbito profissional mas sim da vida como um todo. Nenhum 

ser humano é uma ilha que se pode isolar a fim de realizar uma coisa de cada vez. Todos estão 

sujeitos, sem exceção, a ter sua produtividade profissional impactada por aspectos pessoais. A 

realidade do projeto, mais uma vez, ocorre ao mesmo tempo que a vida pessoal do gerente se 

desenrola, assim as construções ou desconstruções dos recursos emocionais contaminam 

mutuamente um e outro lado. 

Borkovec, citado por Goleman, descobriu alguns passos importantes a fim de não 

chegar neste ponto e controlar o hábito de se preocupar. De acordo com ele o primeiro passo é 

mais uma vez a autoconsciência, com seu papel relevante no sentido de permitir detectar 



40 

 

precocemente elementos que estão se tornando fonte de preocupação tão logo iniciem, 

monitorando os primeiros sinais de ansiedade. Uso de técnicas de relaxamento e respiração 

são extremamente indicadas e eficazes para quase totalidade das pessoas. O segundo passo é 

assumir uma posição crítica em relação as próprias ideias causadoras da ansiedade. Ou seja, 

contestar cada pensamento preocupante e desafiá-lo, sem contestação a ideia preocupante 

tenderá a se alojar na mente.  

Em suma trata-se de desenvolver uma estratégia de combate a preocupação/ansiedade 

através da análise, diante de cada situação geradora de ansiedade, assim que seja detectada, 

para que não se amplie. Assim, mais uma vez, se apresentam o autoconhecimento e a 

autoconsciência como ferramentas imprescindíveis, com sua relevância indiscutível no 

sentido de identificar a origem da ansiedade, se é da vida pessoal ou profissional, e a partir daí 

fazer uso da inteligência emocional para chegar ao estágio de auto controle e administrar as 

situações em particular. 

Não se trata de evitar as emoções a todo custo. Se por um lado o “mar de 

tranquilidade” é almejado, por outro identificar e administrar as emoções acrescentam 

sabedoria e levam ao crescimento pessoal e não a uma estagnação. O investimento do gerente 

no desenvolvimento da sua inteligência emocional; não importando seu ponto de partida, se 

veio por uma iniciativa pessoal ou um treinamento profissional; passa a incorporar a sua vida 

como um todo e deve ser capaz de contaminar outras esferas da sua vida.  

Nem sempre se vence 

Outro sentimento difícil de ser administrado é a tristeza. Na realidade do gerente é 

muito comum precisar lidar com as frustrações decorrentes do dia a dia, desde decisões 

erradas ou falha no planejamento, atrasos da equipe, e até mesmo situações indesejadas e 

totalmente inesperadas.  

As pessoas lidam com a tristeza de diferentes maneiras. Existe a tristeza decorrente de 

perdas da vida, de um ente querido, de uma oportunidade de trabalho.  Este “luto” tem seu 

tempo reflexivo próprio, mas para algumas pessoas com certa predisposição, acabam se 

alojando e se associando ao surgimento de apatia, falta de energia e motivação, cansaço, além 

de uma agitação nervosa, convertendo-se até em uma depressão. “Na verdade, uma das 

principais maneiras de determinar se um estado depressivo vai persistir ou passar, é o grau de 
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ruminação das pessoas. A preocupação com o que nos deprime, parece, torna a depressão 

mais intensa e prolongada.” (GOLEMAN, 1996, p. 84) 

Seguindo a mesma estratégia da administração da ansiedade também nestes 

pensamentos depressivos a contestação destes pensamentos, além de armar ou programar 

intencionalmente pequenos sucessos tem efeitos benéficos e positivos. “Os pensamentos se 

associam na mente não apenas por conteúdo, mas por estado.  As pessoas têm o equivalente a 

um conjunto de pensamentos depressivos que ocorrem mais prontamente à mente quando 

estão se sentindo tristes”. (GOLEMAN, 1996, p. 84) O que equivale dizer que uma tristeza 

puxa a outra. Os estudos revelam que uma forma mais produtiva de trabalhar com os estados 

de humor depressivos são as distrações que mudam o estado de espírito tais como: exercícios 

aeróbicos ou atividades esportivas, filmes cômicos, livros edificantes, o que atuariam para 

romper o ciclo de pensamentos depressivos criando atividades incompatíveis com o estado 

emocional rebaixado. Prestar ajuda a quem necessita através de engajamento a atividades 

comunitárias, filantrópicas, ou seja, fazer o bem leva a comparação da própria situação com a 

situação dos menos favorecidos, isso também contribui significativamente para levantar o 

humor. 

Como se pôde observar, para administrar os fortes sentimentos como a raiva e a 

ansiedade e mesmo os sentimentos de tristeza e estado de espírito negativo, as estratégias 

passam pela confrontação das ideias, tanto as que são geradoras de preocupação quanto 

aquelas que se compõem uma espiral negativa levando ao estado de humor rebaixado. Mas 

diferem totalmente no aspecto de que para os ansiosos uma atividade de relaxamento ajuda a 

controlar as emoções, mas em um estado de tristeza é uma atividade física, mexer o corpo que 

levantará o espírito. 

Na vida do gerente de projeto e das equipes por ele gerenciadas estas circunstâncias 

estão presentes em maior ou menor grau, assim como dos stakeholders dos diferentes 

projetos. É conhecimento geral que cada ser humano é único, tendo habilidades diferentes, 

maiores ou menores para lidar com estes estados emocionais. O que se espera, no entanto, é o 

controle dos estados emocionais, sua administração, e não sua abolição completa, sob a pena 

de retirar o brilho da pessoalidade de cada um. 
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Enxergar com os olhos dos outros 

Outro aspecto da Inteligência emocional de extrema relevância para os gerentes de 

projeto é a consciência social, termo anteriormente denominado por Goleman como 

competência social e anteriormente apontada por Peter Salovey e Mayer como 

“reconhecimento e expressões das emoções” tanto em si mesmo quanto nos outros, 

englobando os aspectos do reconhecimento das emoções não verbais, expressões faciais e 

linguagem corporal e a empatia.  A consciência social vem a ser, de acordo com Mersino “a 

capacidade de ler com precisão situações e pessoas e entender e ter empatia com as emoções 

dessas pessoas.” (MERSINO, 2009, p. 83) Como na gestão de projetos, o trabalho e os 

resultados são feitos e obtidos através de outras pessoas, perceber como as pessoas funcionam 

é fundamental para a realização de qualquer projeto, ainda mais quando se considera projetos 

com longa duração e muitas equipes sendo formadas e desfeitas, o que faz necessário aguçar 

ainda mais a competência da percepção do outro e da empatia, sendo decisivo para o sucesso 

dos projetos. 

Para Daniel Goleman a consciência social inclui empatia, orientação para o serviço e 

consciência organizacional. Sendo que “a orientação para o serviço refere-se a entender as 

necessidades emocionais não declaradas de um cliente” e a consciência organizacional é a 

capacidade de fazer uma leitura e uma interpretação dos fluxos das emoções e as realidades 

políticas nos grupos. (MERSINO, 2009, p. 86) 

A empatia é a capacidade de ler e reconhecer os pensamentos e sentimentos das outras 

pessoas, mesmo os revelados por expressões não verbais, de colocar-se no lugar delas e 

perceber como sentem e enxergam a partir de sua ótica. Desenvolver a competência da 

empatia é crucial para os gerentes de projetos no relacionamento com os stakeholders. Em 

geral as pessoas têm a tendência de ver os outros como elas mesmas são. De acordo com 

Daniel Goleman a empatia é “alimentada pelo autoconhecimento; quanto mais consciente 

estivermos acerca de nossas próprias emoções, mais facilmente podemos entender o 

sentimento alheio”. (GOLEMAN, 1996, p. 109) Desenvolver a empatia envolve, em primeiro 

lugar, uma escuta ativa, o que Mersino chama de “ouvir com empatia”, ou o que Goleman 

chama de ouvido emocional.  As emoções nas pessoas têm a propriedade de se manifestar 

muito mais através de gestos, expressões não verbais do que em palavras, contrariamente a 

uma mente racional que se expressa mais através da palavra. Cerca de 90% ou mais das 

mensagens emocionais são não verbais, a ansiedade no tom de voz a irritação, a rispidez de 
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um gesto por exemplo. Todos têm a capacidade de perceber estas mensagens, só é necessário 

estar atentos a elas para que deixem o nível inconsciente e se incorporem ao consciente.  

O gerente deve aperfeiçoar a capacidade de ouvir, se concentrando nas palavras e os 

sentimentos do outro, com atenção total, olhando nos olhos, afim de perceber os sentimentos 

por traz das falas, das incoerências da linguagem verbal e a não verbal além de formular um 

pequeno resumo do que foi dito e do sentimento percebido por ele a fim de, tanto manifestar 

seu total envolvimento no aqui e agora da escuta, bem como checar o que foi percebido e dar 

a chance de esclarecer.  Estas posturas por parte do gerente propiciam que os outros, cita-se 

stakeholders, sintam-se valorizados o que contribui ainda para a melhoria da comunicação e 

desenvolve maior confiabilidade. Nesta escuta ativa, ou escuta de qualidade, ou ainda ouvir 

com empatia, devem ser evitados os pré-julgamentos ou preconceitos e, o que Mersino chama 

de “impor a própria biografia” que é a tendência de achar que o próprio modo de fazer as 

coisas é o certo e que os outros deveriam fazer as coisas como si próprio faria e ainda tentar 

categorizas as pessoas.  

O gerente de projetos com excelência na consciência social terá mais habilidades em 

conviver com as diferenças, o que lhe será de grande valia no relacionamento com a sua 

equipe e os stakeholders dos projetos pois compreenderá e considerará como cada elemento 

funciona e consequentemente pensará numa melhor maneira de apresentar, contornar e obter 

melhores rendimentos em cada situação específica. É evidente que cada um tem uma certa 

capacidade de entender as outras pessoas, perceber se estão tristes, com raiva, alegres, mas 

nem todos conseguem o fazer com o mínimo de acerto. O gerente deve se debruçar em 

adquirir a consciência social e a empatia, o que trará uma atuação mais equilibrada, uma 

melhoria na administração de sua equipe e uma maior assertividade na vida corporativa e por 

que não dizer também na vida pessoal. Então após este proveitoso trabalho pode-se analisar 

como Weisinger diz: 

O truque é usar as suas emoções de maneira inteligente – o que vem a ser, 
simplesmente, aquilo que definimos por inteligência emocional: fazer 
intencionalmente com que as emoções trabalhem em seu benefício, 
usando-as para ajudar-se a orientar seu comportamento e seu raciocínio 
de maneira a obter melhores resultados” (WEISINGER, 1997, p. 23) 
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5. CONCLUSÕES 

 O universo de projetos possui características peculiares e uma complexidade 

considerável inerente aos diversos fatores comportamentais envolvidos. Os projetos são 

realizados por pessoas e seus relacionamentos moldam a base de evolução dos mesmos. Tanto 

o gerente de projetos, a equipe, quanto os demais stakeholders são pessoas as quais possuem 

suas formas de se comportar, de se relacionar e, principalmente, de pensar e sentir.  

 Conforme apresentado, a inteligência emocional é baseada em uma capacidade de 

identificação e compreensão dos sentimentos, próprios e alheios, viabilizando mecanismos de 

controle quando de sua manifestação. Os estudos e pesquisas da literatura realizados e 

apresentados sobre inteligência emocional, em especial para realidade de projetos, 

demonstraram sua grande aplicabilidade e impacto positivo quando usadas de forma 

consciente. Os profissionais que possuem conhecimento nesse campo e conseguem de fato 

aplicá-lo possuem um diferencial no mercado atual, pois existe uma mudança clara nos 

valores das empresas e das pessoas na realidade de hoje, onde aspectos comportamentais, 

qualidade de vida em sua essência, saúde e bem estar, fazem parte das prioridades da maioria 

das pessoas e é foco da atenção das corporações quanto a seus colaboradores. 

O exercício da gerencia nos projetos concentra uma complexidade de variáveis a serem 

administradas, entre elas a interação entre as pessoas, e isso gera evidentemente uma tensão 

especifica em suas responsabilidades seja profissional e até mesmo pessoal. Este trabalho 

procurou dar atenção aos aspectos da atuação do gerente considerando essa realidade, pois 

além dos aspectos técnicos envolvidos com a gestão de prazos, escopo, custos e a 

responsabilidade pelas entregas é fundamental alinhar às expectativas dos stakeholders. 

Foram apresentados os principais aspectos relacionados ao gerenciamento de 

stakeholders e como essa nova área de conhecimento de projetos é extremamente complexa 

no âmbito interpessoal. Conforme os interesses dos envolvidos é diferente, a forma de lidar 

com seus comportamentos e dedicação nos projetos também deve ser analisada e adaptada. 

Foi apresentado que o gerente de projetos é protagonista nesse aspecto e o atendimento às 

expectativas dos stakeholders é um fator de sucesso dos projetos.  

A analogia com um cabo de guerra procurou mostrar o gerente no centro de um campo 

de interesses em que as expectativas do cliente, da equipe, da empresa, seus próprios 

interesses e até mesmo os de sua família exercem pressão cada um visando seu lado. É 
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necessário um elevado grau de equilíbrio psicológico e emocional para atenuar o impacto 

dessas forças. O gerente precisa considerar todas essas variáveis de modo assertivo pois têm 

grande relevância na perspectiva de sucesso dos projetos. Estas competências emocionais no 

que tange a Inteligência emocional não se adquire por si só, e não se aprende nas 

universidades. Trata-se de uma decisão pessoal procurar este aperfeiçoamento, percorrendo 

muitas vezes um árduo caminho em direção a si mesmo.  Procurou-se sugerir algumas dicas 

para que o gerente possa adentrar a este universo de auto percepção e de auto consciência, e 

sugerir que o trabalho pessoal no desenvolvimento da Inteligência Emocional pode resultar 

em um maior equilíbrio pessoal, melhorar a comunicação consigo e com os outros, melhorar o 

relacionamento com a equipe e com os stakeholders. 

Não há teoria sustentável sem vivência relacionada com os aspectos práticos da 

realidade inserida, fator esse que muitas vezes gera insucesso em práticas de autoajuda 

simplistas e ilusórias que não conseguem de forma alguma serem úteis de fato. A inteligência 

emocional já é um campo sólido e comprovado para o aperfeiçoamento pessoal, quando da 

evolução da interação com as próprias emoções e comportamentos, assim ela traz uma série 

de insumos importantes que podem ser utilizados para o contexto do gerente de projetos.  

Dois aspetos principais formam a base deste trabalho para otimização do 

relacionamento do gerente com os stakeholders, o auto controle e a empatia. Essas duas 

características quando aperfeiçoadas pelo gerente de projetos externaliza sua competência 

emocional em administrar as dificuldades naturais de todo projeto e se relacionar com os 

diferentes tipos de stakeholders com mais assertividade. Para se atingir essa evolução 

comportamental do gerente e que seja percebida pelas pessoas a sua volta, a base está em um 

fator interno, na aprendizagem de como lidar com as diferentes emoções, garantindo antes de 

mais nada uma saúde mental, serenidade e possibilidades de agir mais com a razão. 

Portanto, através do estudo e do conhecimento adquirido, aplicando à realidade da vida 

do gerente de projetos, constatou-se que a base para todo esse aperfeiçoamento é o 

autoconhecimento. A aplicação de qualquer técnica se faz útil apenas quando alinhada à 

realidade de cada pessoa e isso só é possível conhecendo a si mesmo antes de mais nada. Não 

é uma tarefa simples tampouco natural, exige disciplina e atenção a identificar sua própria 

forma de pensar, de agir e de sentir. 
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6. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

As áreas de projetos e de inteligência emocional são muito abrangentes e possuem 

muitas pesquisas realizadas ou a realizar. Este trabalho procurou unir os dois temas e abordou 

para projetos a área de conhecimento de gerenciamento de stakeholders. Na aplicação da 

inteligência emocional foi dado enfoque na aplicação dos aspectos práticos para o gerente de 

projetos. Um possível trabalho futuro que iria continuar uma mesma linha de pesquisa seria 

analisar a aplicação dos aspectos práticos da inteligência emocional na área de conhecimento 

de gestão de recursos humanos, focando a equipe de modo geral e todos os relacionamentos 

existentes dentro dela no dia a dia dos projetos. Aqui certamente os aspectos principais a 

serem trabalhados são os de liderança e comunicação, bastante problemáticos na realidade dos 

projetos e na realidade das grandes corporações a nível mundial. 

Outro desdobramento possível e bastante relevante a partir deste trabalho é uma 

análise prática da aplicação do que foi exposto através de um estudo de caso. Ou seja, poderia 

ser aplicada uma experiência vivida por um gerente de projetos considerando tudo que foi 

exposto, analisando resultados e comparando com experiências vividas sem considerar 

racionalmente aspectos da inteligência emocional. Desta forma seria possível analisar 

quantitativamente e qualitativamente os ganhos da aplicação da inteligência emocional nos 

resultados dos projetos. 

Por fim, um desdobramento possível também para esse campo comportamental de 

projetos é relativo a resposta às mudanças. Uma vez que todo projeto lida com mudanças e, 

conforme foi apresentado, as mesmas estão totalmente relacionadas com atendimento ou não 

de expectativas das pessoas, mais uma vez foco do gerenciamento de stakeholders, como 

poderia ser trabalhada pela equipe de gestão do projeto, de uma forma prática e eficaz, a 

aceitação das mudanças nas pessoas a fim de também possibilitar o atingimento do sucesso 

dos projetos? 
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