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As inteligências dormem. Inúteis são todas as tentativas de 
acordá-las por meio da força e das ameaças. As inteligências 

só entendem os argumentos do desejo: elas são ferramentas e 
brinquedos do desejo  

Rubem Alves 
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Resumo 

O objetivo deste trabalho é propor a Inteligência Emocional como um dos pilares 
da sustentabilidade corporativa. A partir da pesquisa bibliográfica e análise 
qualitativa, aborda-se inicialmente a evolução conceitual da inteligência e suas 
ferramentas de mensuração e são apresentadas as visões mais pluralistas da 
mente a partir das teorias das Múltiplas Inteligências e da Inteligência Emocional, 
que defende que um indivíduo é capaz de gerenciar suas emoções e utilizá-las 
estrategicamente. Para embasar a defesa dessa habilidade como fundamental 
para as organizações, faz-se um apanhado histórico das teorias organizacionais, 
desde a chamada Era Industrial até as abordagens sistêmicas da administração, 
com destaque para a governança como caminho de sustentabilidade corporativa. 
Chega-se, então, ao conceito de organizações emocionalmente inteligentes e são 
apresentadas as ferramentas e programas de estímulo ao desenvolvimento da 
Inteligência Emocional das organizações, assim como casos reais de empresas 
que apostam no tema para se tornarem mais sustentáveis. Por fim, dá-se espaço 
aos críticos, é apresentado um modelo teórico-conceitual para o desenvolvimento 
da Inteligência Emocional nas empresas e também se vislumbra uma visão de 
futuro acerca da evolução organizacional. 

 

Palavras-chave 

Inteligência Emocional. Sustentabilidade Corporativa. Pilares da Sustentabilidade. 
Organizações Emocionalmente Inteligentes. 
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Abstract 

This study proposes emotional intelligence as one of the corporate sustainability 
pillars. As a result of this research into the literature and qualitative analysis, it 
approach firstly the conceptual evolution of intelligence and its measurement tools 
which presents the most pluralistic visions of the mind from the theories of Multiple 
Intelligences and Emotional Intelligence, which supports that an individual is able to 
manage their emotions and use them strategically. To support the defense of this 
skill as fundamental for organizations, a historical overview of the organizational 
theories is made, from the Industrial Age to the systemic approach of 
administration, highlighting governance as a path to corporate sustainability. The 
study arrives then, at the concept of emotionally intelligent organizations and these 
tools and programs are presented to encourage the development of emotional 
intelligence in organizations, just as real cases of companies that invest in this 
subject to become more sustainable. Finally, space is given to critics, and a 
theoretically conceptual model for the development of emotional intelligence in 
business is presented. In addition, a future vision of organizational evolution can be 
perceived. 

Key-words 

Emotional Intelligence. Corporate Sustainability. Sustainability Pillars. Emotional 
Intelligent Organizations. 
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1 INTRODUÇÃO 

As últimas duas décadas trouxeram significativas evoluções no modo de se 

pensar as organizações, a inteligência, as relações intra e interpessoais, inter e intra 

empresariais, intra e intergovernamentais, e a própria consciência humana no que 

tange à sustentabilidade e à perenidade de todos esses atores e a como todos estão 

interligados em suas ações. Ou seja, a consciência de que um indivíduo interfere 

nos resultados organizacionais, sociais, ambientais, econômicos, governamentais, 

globais e esses, por sua vez, exercem sua interferência no indivíduo. 

O presente trabalho pretende apresentar um modo de entender a organização 

como um ator social e global, composto por um agrupamento de indivíduos que, 

caso estejam em desequilíbrio com seus propósitos e valores, comprometerão a 

longevidade da organização, assim como seu sucesso pessoal e, 

consequentemente, a prosperidade e a qualidade de todo seu entorno. Além disso, 

visa demonstrar como uma organização não apenas precisa estar ciente de seus 

propósitos e valores como praticá-los de fato para que os indivíduos que a compõem 

adquiram automotivação suficiente para mantê-la viva. 

Dessa forma, propõe-se a Inteligência Emocional como um pilar da 

sustentabilidade corporativa, ou seja, um aspecto imprescindível para que uma 

organização seja considerada sustentável. Para tanto, serão detalhados os 

conceitos de inteligência, Inteligência Emocional, a evolução dos modelos 

organizacionais, a governança corporativa como uma estrutura de fomento da 

sustentabilidade, as definições de sustentabilidade e sustentabilidade corporativa, as 

limitações da aplicação real dos conceitos de sustentabilidade, as possibilidades de 

mensuração e desenvolvimento emocional nas empresas e casos de organizações 

que adotaram estratégias de Inteligência Emocional, a fim de se tornarem 

organizações mais emocionalmente inteligentes.  

 A primeira etapa referencial aborda a evolução das medidas de inteligência, 

objeto de estudo desde a antiguidade, que teve seu ápice na Primeira Guerra 

Mundial, período no qual foram popularizados em escala global os testes de 

Quociente de Inteligência (QI). O QI foi considerado, basicamente, o único fator de 
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medida de inteligência até as últimas décadas, quando surgiram abordagens como a 

das Inteligências Múltiplas, de Howard Gardner (1983). Ele mapeou inicialmente sete 

tipos de inteligência – linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-

cinestésica, intrapessoal e interpessoal. Essa lista inicial de Gardner foi 

posteriormente complementada por Daniel Goleman, principal teórico e divulgador 

da Inteligência Emocional. 

Goleman (1995), por sua vez, aprofundou os trabalhos de Salovey e Mayer 

(1990) – autores que cunharam o termo Inteligência Emocional – e do próprio 

Gardner ao defender que um indivíduo não apenas possui a capacidade de 

reconhecer cognitivamente os seus estados, emoções, valores e propósitos, como 

também tem o poder de gerenciá-los, a partir do desenvolvimento de quatro 

aptidões: autoconsciência, autocontrole, consciência social e gerenciamento de 

relacionamentos. Entre as consequências desses domínios, estariam a vantagem na 

resolução de problemas e na busca de soluções criativas, o ganho de resiliência, o 

foco maior em aspectos relacionados à felicidade e à qualidade de vida em uma 

carreira do que exclusivamente em ganhos financeiros, maior facilidade de negociar 

com as próprias emoções e encontrar motivação, assim como a capacidade de 

construir e manter relacionamentos, com foco no bem-estar de todos os envolvidos. 

Essas características, segundo Goleman, também podem ser desenvolvidas 

numa organização, a partir do uso de ferramentas, programas de desenvolvimento e 

diretrizes de boas práticas. Para explorar esses aspectos, antes será apresentada 

uma breve evolução dos modelos de gestão, as bases e as estruturas da 

governança corporativa, os conceitos acerca da sustentabilidade organizacional, 

para, por fim, propor a Inteligência Emocional das empresas como um pilar da 

sustentabilidade corporativa e apresentar um modelo de desenvolvimento da 

Inteligência Emocional nas organizações. 
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1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Qual a importância da Inteligência Emocional na Sustentabilidade 

Corporativa?  

A hipótese que o presente trabalho apresenta é a de que não há 

sustentabilidade corporativa efetiva sem o desenvolvimento da Inteligência 

Emocional nas organizações.  

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Objetivo Geral 

Propor a Inteligência Emocional como um pilar da Sustentabilidade 

Corporativa. 

Objetivos específicos 

- Apresentar a evolução dos estudos e teorias acerca da inteligência humana 

e seus modos de medição; 

- Identificar as aptidões para o desenvolvimento da Inteligência Emocional, 

assim como as resultantes práticas desse processo; 

- Conceituar a sustentabilidade organizacional, apresentando a evolução dos 

modelos e teorias de gestão; 

- Apresentar diretrizes, ferramentas e modelos de desenvolvimento da 

Inteligência Emocional nas organizações; 

- Propor um modelo teórico-conceitual de desenvolvimento da Inteligência 

Emocional nas organizações. 
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1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

Por ser campo de estudo recente, o conceito de sustentabilidade corporativa 

ainda está aberto para novas explorações e proposições. Tal como defende um de 

seus principais autores, o ecossocioeconomista Ignacy Sachs (2010, p. 37):  

É sobre as ruínas dos paradigmas que teremos de construir projetos 
novos e plurais. Para debatê-los, precisamos de um conjunto de 
ideias que organize o quadro conceitual dessa discussão. Não digo 
que a teoria do desenvolvimento forneça respostas prontas, uma 
espécie de prêt-à-penser. Ao contrário, digo e repito: as ciências 
sociais, em particular no campo que aqui nos interessa, têm antes de 
tudo um papel heurístico. Servem para fazer as perguntas certas, 
para alimentar o debate de sociedade. As respostas, de seu lado, 
vêm da práxis política. 

Desta feita, o presente trabalho ousa propor a Inteligência Emocional como 

pilar da Sustentabilidade Corporativa, abordando conceitos holísticos e sistêmicos 

acerca dos indivíduos e das empresas. E, nessa ousadia, encontra espaço numa 

área que tem maior ênfase nas questões ambientais e tem conceitualmente 

pouquíssimo explorado o papel das emoções nessas relações entre indivíduos e 

indivíduos e entre indivíduos e empresas. 
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2 METODOLOGIA 

Serão apresentados a seguir os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa, que objetiva propor a Inteligência Emocional como um pilar da 

Sustentabilidade Corporativa. 

A tipologia da pesquisa está baseada na classificação de Vergara (2007), que 

classifica a finalidade do presente estudo como exploratória e descritiva, já que 

analisa e correlaciona fatos sem manipulá-los, buscando descrever aspectos do 

comportamento humano em suas relações intra e interpessoais e intra e 

intergrupais. Quanto aos meios, o trabalho se caracteriza como pesquisa 

bibliográfica e análise documental e visa identificar na literatura existente os 

principais conceitos acerca da inteligência, das Inteligências Múltiplas e Inteligência 

Emocional; o caminhar das teorias organizacionais até se chegar a abordagens 

sistêmicas que levam à prática sustentável; as teorias e instrumentos acerca do 

desenvolvimento da Inteligência Emocional nas organizações; e, por fim, propor a 

Inteligência Emocional como um pilar da sustentabilidade corporativa. 

Em função da complexidade dos fenômenos envolvidos nesta pesquisa, a 

abordagem se caracteriza como qualitativa e crítica. Laville e Dione (1999) afirmam 

que a abordagem qualitativa permite uma análise mais próxima da realidade, ao 

buscar a compreensão das motivações, percepções e valores, bem como a 

interpretação das pessoas. Para esses autores, a pesquisa qualitativa permite, além 

de entender o cenário existente, extrair novos conhecimentos. As vantagens 

enumeradas por eles, porém, não desprestigiam a abordagem quantitativa, uma vez 

que essas não são concorrentes e sim complementares. Além disso, afirmam que a 

utilização de uma ou outra – bem como de ambas em conjunto – deve ser definida 

de acordo com as necessidades de cada estudo. 

 

 



15 

 

2.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

A problemática desta pesquisa é: Qual a importância da Inteligência 

Emocional na Sustentabilidade Corporativa? 

Parte-se da hipótese de que não há sustentabilidade corporativa efetiva sem 

o desenvolvimento da Inteligência Emocional nas organizações.  

2.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Este tópico é dedicado à apresentação do desenho da pesquisa, 

considerando as etapas e o delineamento do estudo, a perspectiva temporal, os 

procedimentos de coleta e análise dos dados e, por fim, as dificuldades e limitações 

da pesquisa. 

2.2.1 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

Após a definição do tema e alinhamento do problema de pesquisa, fez-se um 

levantamento bibliográfico buscando elementos referenciais para a escolha do 

método utilizado. Com base nos estudos teóricos, definiu-se pela escolha da 

pesquisa teórica, bibliográfica e documental com análise qualitativa e crítica, com o 

intuito de propor a Inteligência Emocional como um dos pilares da sustentabilidade 

corporativa. 

O passo seguinte visou identificar junto às bases de dados nacionais e 

internacionais os principais teóricos e produções científicas acerca do tema e 

sistematizar os conteúdos a fim de sustentar a proposta acima descrita. Os dados 

foram sistematizados e analisados por meio da análise de conteúdo das seguintes 

categorias: Inteligência, Inteligências Múltiplas; Inteligência Emocional, 

Sustentabilidade Corporativa; Inter-relação Inteligência Emocional x Sustentabilidade 

Corporativa; Instrumentos de Desenvolvimento Emocional e Apresentação de 

Casos. 

Após a análise do referencial teórico, apresentou-se uma visão acerca da 

sustentabilidade corporativa que inclui a Inteligência Emocional como um de seus 
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pilares e foi proposto um modelo teórico-conceitual de desenvolvimento da 

Inteligência Emocional nas organizações. 

 

2.2.2 Limitações da Pesquisa 

A principal limitação desta pesquisa refere-se ao fato de ser um estudo 

baseado em dados teóricos e bibliográficos de temas novos. Além de a Inteligência 

Emocional e a sustentabilidade serem assuntos que ainda carecem de estrutura 

conceitual, a interface da Inteligência Emocional com a sustentabilidade corporativa 

ainda não foi proposta, conforme se verificou em bancos de dados nacionais e 

internacionais. 

 Por fim, destaca-se que outra limitação está ligada à natureza dos 

fenômenos de investigação que envolvem a problemática, pois são elementos 

subjetivos e difíceis de serem desvelados.  

 

2.2.3 Definição das Categorias Analíticas 

 

A Inteligência 

O trabalho aborda de início a evolução conceitual da inteligência e suas 

ferramentas de mensuração. O fator genético é primeiramente considerado o 

determinante da inteligência e, com a evolução dos estudos, passa-se a considerar, 

posteriormente, a cognição como determinante do fator geral de inteligência, medida 

por testes de QI (quociente de inteligência). 

 

Inteligências Múltiplas 

A ideia unidimensional da inteligência é colocada em cheque pelo psicólogo 

Howard Gardner, que propõe uma visão mais pluralista da mente em sua teoria das 

Múltiplas Inteligências. Ele confronta o determinismo genético e a prevalência da 

abordagem cognitiva e defende que as mais diversas inteligências podem ser 

estimuladas e desenvolvidas. As sete inteligências mapeadas pelo autor inicialmente 
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são: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, 

intrapessoal e interpessoal.  

 

Das Inteligências Múltiplas à Inteligência Emocional 

Após a publicação do trabalho sobre as Inteligências Múltiplas de Gardner, o 

psicólogo Daniel Goleman amplia a lista de inteligências, acrescentando outras: a 

pictográfica e a naturalista. Goleman se debruça em suas pesquisas sobre duas das 

Inteligências Múltiplas da teoria de Gardner, a interpessoal e a intrapessoal. Para 

Gardner, era possível desenvolver a cognição das emoções e impulsos instintivos. 

Goleman desenvolve o conceito de que, além de reconhecer e nomear as emoções, 

uma pessoa também pode desenvolver a capacidade de gerenciá-las a fim de obter 

comportamentos mais úteis e sustentáveis. 

 

Inteligência Emocional 

A partir da década de 1990, surgem publicações que começam a popularizar 

o termo Inteligência Emocional. A primeira delas foi o artigo inaugural do conceito, 

apresentado por Salovey e Mayer em um periódico científico internacional de 

Psicologia. Os autores discorrem sobre a relação entre emoção e inteligência, a 

partir de uma análise histórica, e definem a Inteligência Emocional como a 

capacidade de um indivíduo avaliar e expressar emoções interna e externamente, 

regular as emoções interna e externamente e utilizar as emoções para determinados 

fins. 

 

O Caminhar das Organizações para a Sustentabilidade 

O capítulo apresenta uma evolução histórica das teorias organizacionais até 

as abordagens que enfatizam a visão sistêmica e a sustentabilidade corporativa 

como vitais para as organizações. Discorre-se acerca dos grandes paradigmas de 

produção e gestão, desde a Era Industrial de racionalidade científica, iniciada no 

século XVI, até a abordagem quântica e sistêmica, com base em aspectos como 

incerteza, esforço integrado e não hierárquico, estruturas flexíveis e nos 

relacionamentos como fio condutor de todos os processos. A partir de abordagens 

como esta, de interdependência sistêmica, fortalecem-se as estratégias 

organizacionais de sustentabilidade, com destaque para a governança corporativa. 
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A Governança como Caminho de Sustentabilidade Corporativa 

A Governança Corporativa é uma ideia relativamente recente no cenário 

organizacional, mas sua aderência tem sido expressiva em todo o mundo. A base de 

uma organização estruturada pela lógica da governança é o cumprimento dos 

princípios de transparência, equidade, responsabilidade da prestação de contas e 

obediência às leis. Há nesse tipo de estrutura uma preocupação sistêmica com 

todos os grupos de interesses, o foco não é mais voltado fundamentalmente aos 

proprietários, mas à perenidade organizacional. 

 

Sustentabilidade Corporativa 

Este capítulo discorre sobre a complexidade conceitual da sustentabilidade e 

suas variadas interpretações e modismos, e apresenta a relação íntima do termo 

com a perenidade, ou seja, manter, assegurar a existência; evoluir e prolongar. No 

âmbito organizacional, não há um consenso teórico, mas há uma espécie de 

concordância de que a sustentabilidade corporativa tem dois elementos 

fundamentais: o natural e o humano. Em 1994, populariza-se o conceito do Triple 

Bottom Line, criado por John Elkington, que propõe ações empresariais baseadas 

nos pilares social, ambiental e econômico, que devem estar presentes em todas as 

práticas de forma interativa e indissociada. 

 

Pilares da Sustentabilidade 

Ignacy Sachs transcende o tripé social, ambiental e econômico e amplia a 

visão da sustentabilidade propondo inicialmente a existência de cinco pilares: social, 

econômico, ecológico, espacial e cultural. Em 2002, o autor estende seu conceito e 

passa a considerar a existência de oito pilares: social, cultural, ecológico, ambiental, 

territorial, econômico; político nacional e político internacional; e destaca, ainda, o 

aspecto intertemporal da sustentabilidade, ou seja, considerando o legado para as 

próximas gerações.  

 

Organização Emocionalmente Inteligente 

Trata-se aqui do grande desafio de transportar a teoria da sustentabilidade à 

efetiva realidade das organizações. Goleman aponta o hiato que geralmente existe 
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entre a visão declarada e a efetiva realidade das empresas, e defende que, para 

superar essas distorções, a organização precisa se tornar emocionalmente 

inteligente, a partir da consciência dos seus valores e do estímulo a um ambiente de 

realização, flexibilidade, autocontrole, integridade, otimismo, diversidade, 

compreensão política, capacidade de influência e formação de vínculos. 

 

Desenvolvimento da Inteligência Emocional nas Organizações 

São introduzidos nesta etapa as aptidões consideradas básicas de 

profissionais emocionalmente inteligentes, a importância do papel da liderança no 

desenvolvimento da Inteligência Emocional nas organizações, as diretrizes e os 

programas de desenvolvimento de competências emocionais e sociais no trabalho, 

assim como os métodos de medição da Inteligência Emocional e casos 

organizacionais. Apresenta-se também o Consórcio para Pesquisas sobre 

Inteligência Emocional nas Organizações (Consortium for Research on Emotional 

Intelligence in Organizations), que organiza, valida e concentra atualmente as 

principais pesquisas e instrumentos de aplicação prática sobre o tema em todo o 

mundo. 

 

Emoção na Estratégia de Sustentabilidade 

Brevemente, destaca-se neste capítulo que, aos poucos, a preocupação com 

o “emocional” começa a aparecer não apenas subjetivamente nas organizações ou 

em treinamentos e programas pontuais, mas também em seus documentos. 

 

Limitações conceituais 

Destacam-se nesta etapa as críticas acerca do apanhado conceitual da 

Inteligência Emocional. Há três pontos centrais de discordância. O primeiro deles é a 

euforia gerada a partir dos estudos que, por vezes apresenta a Inteligência 

Emocional como a “salvação da lavoura”. O segundo, é a simplificação exagerada 

de Goleman a assuntos complexos de psicologia e neurociência. E a terceira se 

refere à fragilidade da mensuração da Inteligência Emocional e a facilidade de 

manipulação dos testes, já que a grande maioria é autodescritiva.  
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O Pilar Emocional 

A partir de tudo o que foi exposto, expõe-se que a Inteligência Emocional não 

se constitui o remédio de todos os males, mesmo porque há, pelo menos, outros oito 

pilares de sustentabilidade a serem abraçados pelas empresas que desejam vida 

longa. Defende-se, no entanto, que a falta de Inteligência Emocional também pode 

deixar o “sistema imunológico” da empresa enfraquecido. Uma organização 

autoconsciente, com autorregulação, comunicação aberta, cujos indivíduos sejam 

motivados, empáticos e tenham habilidades de liderança, torna-se mais resistente às 

adversidades. 
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3 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

Este capítulo apresenta o constructo teórico fruto de coleta, análise, 

sistematização e apresentação do Estado da Arte dos objetos de pesquisa, a partir 

de fontes nacionais e internacionais, a fim de sustentar o argumento do objetivo 

geral, que é propor a Inteligência Emocional como pilar de sustentabilidade 

corporativa. 

3.1 A INTELIGÊNCIA 

Esta parte do trabalho objetiva discorrer acerca das definições de inteligência, 

as formas de mensuração intelectual desenvolvidas ao longo dos anos e, por fim, 

introduzir uma teoria que contesta as visões que abordam a inteligência como um 

fator geral e unidimensional e defende a existência de uma multiplicidade de 

capacidades intelectuais.  

Inteligência, segundo o dicionário Aurélio, é a “faculdade de aprender, 

apreender ou compreender (...) Qualidade ou capacidade de compreender e 

adaptar-se facilmente” (FERREIRA, 2010, p. 1170).  Sua etimologia é latina, 

interleggere, sendo que inter significa “entre” e leggere, “ler”, denotando algo como 

“saber interpretar”, “ler nas entrelinhas”. Essa amplitude de sua definição justifica a 

multiplicidade de conceitos acerca da inteligência. 

Até a década de 1990, o Quociente de Inteligência era considerado o único 

fator de medida de inteligência e, consequentemente, de êxito: “A proeminência do 

QI como critério de excelência na vida era inquestionável; discutia-se 

acaloradamente se ele estava inscrito em nossos genes ou se era alcançado pela 

experiência” (GOLEMAN, 2007, p. 9). Há menções de medições de Quociente de 

Inteligência desde o século V na China, mas os registros mais concretos são mais 

recentes, datam dos últimos dois séculos. 

Francis Galton, primo de Charles Darwin, propôs em 1869 uma teoria da 

inteligência considerada hereditária. “Para ele, o nível de inteligência de um 

indivíduo deveria ser diretamente proporcional à sua acuidade sensorial, uma 
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constelação de características hereditárias” (SILVA, 2003, p. 33). Nessa lógica, 

Galton defendia uma seleção humana pela eugenia. “Os governantes deveriam 

materialmente encorajar o eminente a procriar um com o outro na expectativa de 

causar uma proliferação de indivíduos inteligentes na espécie” (SILVA, 2003, p. 34). 

A ideia foi utilizada posteriormente para fundamentar discursos de diversos grupos 

racistas, entre eles o Partido Nazista da Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. 

Embora a antropometria de Galton tenha sido provada inválida, seu trabalho seguiu 

inspirando outros pesquisadores. O americano Charles Spearman afirmava, no início 

dos anos 1900, que “as medidas sensoriais eram indicadores de uma faculdade 

global da habilidade humana, ou uma ‘inteligência geral’ (‘g’), que ele acreditava ser 

totalmente hereditária” (SILVA, 2003, p. 38). Ainda que superada, a teoria de Galton 

disparou uma era de testagem mental na psicologia que segue intensa até os dias 

de hoje. 

Contestando a restrição do foco em funções genéticas de Galton e de seus 

defensores, o médico francês Alfred Binet propõe um modelo de medida de 

inteligência que considera funções cognitivas e psicológicas. Em 1905, ele e seu 

aluno Theodore Simon publicaram um trabalho que apresentava a Escala de 

Inteligência Binet-Simon, que se baseava numa bateria de 30 testes para avaliar 

habilidades cognitivas, detectar retardo mental e identificar a idade mental de 

crianças. “Enquanto acreditava em um teto hereditário na habilidade intelectual, ele 

também postulava que a maioria dos humanos não funciona no máximo de seu 

potencial e que, portanto, a educação poderia enriquecer quase todas as habilidades 

intelectuais” (SILVA, 2003, p. 37). A Escala Binet-Simon representa ainda hoje a 

base dos testes de quociente de inteligência utilizados em todo o mundo. 

Em 1911, o psicólogo alemão William Stern fez uma adaptação da escala, 

propondo a substituição do termo “idade intelectual” por “idade mental” (IM) e propôs 

que o índice detectado fosse divido pela idade cronológica (IC) para derivar um 

quociente de inteligência: “QI = IM/IC x 100 (tanto a abreviação do quociente de 

inteligência para QI quanto a multiplicação do resultado por 100 para eliminar o 

ponto decimal foram sugestões de Lewis Terman” (SILVA, 2003, p. 37), da 

Universidade de Stanford nos EUA. A Escala Binet-Simon – que havia sido traduzida 

para o inglês, testada em larga escala e difundida pelo americano Henry Goddard – 
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foi revisada por Terman e adaptada ao que ele entendia ser a realidade 

estadunidense e ajustou o escore médio em 100 pontos. “A ‘Escala Stanford-Binet’ 

(1916) tem sido revisada várias vezes e se constitui numa das escalas mais 

amplamente usadas para testar a inteligência das crianças” (SILVA, 2003, p. 40). 

Em sua pesquisa, Terman iniciou o mais longo estudo longitudinal da história 

da psicologia, administrando a escala a milhares de estudantes de escolas 

californianas, muitos dos quais continuam sendo acompanhados. Em 1955, David 

Weschler adaptou a escala, acrescentando os aspectos hereditários da teoria “g” 

para formular a “Escala de Inteligência para Adultos” – “Weschler Adult Intelligence 

Scales” (WAIS). Hoje, o WAIS é o principal instrumento utilizado para medir 

inteligência em todo o mundo. 

Em suma, Galton considerava aspectos exclusivamente genéticos; Binet e os 

revisores de sua escala passaram a considerar a cognição; e todas essas ideias 

estavam baseadas numa medida global de inteligência. Teorias mais recentes “têm 

ainda discutido a existência de apenas uma inteligência unitária ou Inteligências 

Múltiplas (...) que incluiria ou não uma inteligência geral (g)”, e também as diferenças 

entre inteligências analítica prática e criativa e, ainda, “as relações existentes entre 

essas inteligências com o sucesso pessoal e profissional” (SILVA, 2003, p. 43). 

Um dos maiores contestadores da inteligência restrita ao QI é o psicólogo 

americano Howard Gardner: “Se existe alguém que vê limitações das velhas formas 

de pensar a inteligência, é Gardner” (GOLEMAN, 2007, p. 62). O auge dos testes de 

QI foi durante a Primeira Guerra Mundial, quando 2 milhões de americanos foram 

submetidos em massa ao teste de Lewis Terman. “Isso levou a décadas que 

Gardner chama de ‘modo de pensar do QI – pensar que as pessoas são inteligentes 

ou não, que nasceram assim, que esse é um dado imutável e que os testes podem 

dizer se a gente é um dos inteligentes ou não” (GOLEMAN, 2007, p. 62). O primeiro 

livro de Gardner questionando a supremacia do QI foi o Frames of mind (publicado 

no Brasil como “Estruturas da mente”), de 1983, no qual ele apresenta inteligências 

além da analisada por testes como o Stanford-Binet. Com o lançamento do livro 

“Inteligências Múltiplas”, que traz resultados das ideias iniciais propostas em Frames 
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of mind, sua teoria ficou mundialmente conhecida e contribuiu para uma mudança, 

ainda em curso, no modo de se pensar a inteligência. 

 

3.2 INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

Quando cunhou o conceito, Gardner contestava a ideia unidimensional para 

avaliar as mentes, que ele chamava de “visão uniforme”. Segundo ele, a visão 

uniforme aplicada às escolas, por exemplo, consiste em avaliações regulares, “com 

uso de papel e lápis, da variedade QI ou SAT (Scholastic Aptitude Test –  Teste de 

Aptidão Escolar)” (GARDNER, 1995, p. 13). Para o autor, esses testes até 

conseguem classificações confiáveis de pessoas para critérios como a entrada na 

universidade, mas não medem questões como satisfação e sucesso na vida. “Não 

há dúvida de que essa abordagem funcione bem para certas pessoas – escolas tais 

como Harvard são um testemunho eloquente disso” (1995, p, 13). Mas ele apresenta 

uma visão alternativa, “baseada numa visão da mente radicalmente diferente. É uma 

visão pluralista da mente, reconhecendo muitas facetas diferentes e separadas da 

cognição”, reconhecendo que as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e 

estilos cognitivos contrastantes (1995, p. 13-14). 

Gardner defende que é preciso se afastar totalmente dos testes e das 

concepções tradicionais a respeito do desenvolvimento de capacidades para se ter 

uma visão mais individualizada dos talentos e potencialidades individuais 

(GARDNER, 1995, p. 14): 

Pensem, por exemplo, nos marinheiros dos mares do sul, que 
encontram seu caminho em torno de centenas, ou mesmo milhares 
de ilhas, olhando para as constelações de estrelas no céu, sentindo a 
maneira pela qual um barco passa sobre a água e observando 
alguns marcos dispersos. Uma palavra para inteligência nessa 
sociedade de marinheiros provavelmente se referia a essa habilidade 
para navegar. Pensem nos cirurgiões e engenheiros, caçadores e 
pescadores, dançarinos e coreógrafos, atletas e treinadores de 
atletas, chefes e feiticeiros de tribos. 

Para Gardner, todos esses papéis diferentes devem ser levados em conta em 

sua definição de inteligência. “Até o momento, não estou dizendo nada sobre a 

inteligência de uma dimensão ou mais de uma dimensão da inteligência; nada sobre 
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ser a inteligência inata ou adquirida”. Em vez disso, segundo Gardner, a ideia é 

enfatizar a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos. “Em meu 

trabalho, eu procuro os blocos construtores das inteligências utilizadas pelos 

marinheiros, cirurgiões e feiticeiros acima mencionados” (1995, p. 14). 

Se até então a definição de inteligência estava relacionada à capacidade 

evidenciada em testes, para a teoria das Inteligências Múltiplas “uma inteligência 

implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são 

importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural” (GARDNER, 1995, 

p. 21). Em seu trabalho, inicialmente, Gardner listou sete inteligências: linguística, 

lógico-matemática, espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapessoal e 

interpessoal. 

Inteligência musical 

É a capacidade das pessoas que se sobressaem, por exemplo, no domínio de 

um instrumento musical. Gardner cita o caso do violinista Yehudi Menuin, que – aos 

três anos de idade – foi levado pelos pais a um concerto e desde então insistiu para 

aprender violino. Aos quatro anos, começou a ter aulas e, aos dez, já era um músico 

profissional. “Mesmo que a capacidade musical não seja tipicamente considerada 

uma capacidade intelectual, como a matemática, ela se qualifica a partir de nossos 

critérios” (GARDNER, 1995, p. 23). 

Inteligência corporal-cinestésica 

Assim como o músico prodígio, são inúmeros os casos de pessoas que se 

destacam desde muito cedo em atividades esportivas, dança etc. Por mais que seja 

considerada menos intuitiva – “certamente, executar uma sequência mímica ou bater 

numa bola de tênis não é resolver uma equação matemática” (GARDNER, 1995, p. 

23) –, Gardner destaca que “a capacidade de usar o próprio corpo para expressar 

uma emoção (como na dança), jogar um jogo (como num esporte) ou criar um novo 

produto (como no planejamento de uma invenção) é uma evidência dos aspectos 

cognitivos do uso do corpo” (GARDNER, 1995, p. 23). 
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Inteligência lógico-matemática 

Essa inteligência é a que proporciona a principal base dos testes de QI, mas 

Gardner defende que ela também está apoiada em critérios empíricos. “A solução de 

um problema pode ser construída antes de ser articulada”, como no fenômeno 

“Ahá!”, referindo-se às ideias geniais espontâneas, tendo características “misteriosas, 

intuitivas ou impredizíveis” (GARDNER, 1995, p. 24). 

Inteligência Linguística 

Um dos exemplos utilizados por Gardner para descrever essa inteligência é o 

do escritor T. S. Eliot. Aos 10 anos de idade, ele criou sozinho uma revista e, em três 

dias, durante as férias, escreveu oito edições completas, com poemas, histórias de 

aventuras, colunas de fofoca e humor. “Mesmo nas populações surdas, em que a 

linguagem manual de sinais não é explicitamente ensinada, as crianças 

frequentemente ‘inventam’ sua própria linguagem manual e a utilizam secretamente”. 

Dessa forma, completa Gardner, é possível identificar “como uma inteligência pode 

operar independentemente de uma específica modalidade de input ou de um canal 

de output” (GARDNER, 1995, p. 25). 

Inteligência espacial 

Navegantes que se orientam pelas estrelas, artistas visuais, pessoas com 

acurado senso de localização e posicionamento – como muitos casos entre pessoas 

cegas – são exemplos que Gardner cita para esse tipo de inteligência.  

Inteligência interpessoal 

“A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de 

perceber distinções entre os outros; em especial contrastes em seus estados de 

ânimo, temperamentos, motivações e intenções” (GARDNER, 1995, p. 27). Segundo 

Gardner, quem tem desenvolvida essa inteligência é capaz de perceber intenções e 

desejos de outras pessoas, mesmo que estas os escondam. E essa capacidade está 

ligada ao nosso instinto (GARDNER, 1995, p. 27-28): 
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A evidência biológica da inteligência interpessoal inclui dois fatores 
adicionais citados como exclusivos dos seres humanos. Um dos 
fatores é a prolongada infância dos primatas, incluindo o estreito 
apego à mãe. Nos casos em que a mãe é afastada no 
desenvolvimento inicial, o desenvolvimento interpessoal normal fica 
seriamente prejudicado. O segundo fator é a relativa importância da 
interação social para os seres humanos. As habilidades tais como 
caçar, perseguir e matar, nas sociedades pré-históricas, exigia a 
participação de um grande número de pessoas. A necessidade de 
coesão, liderança, organização e solidariedade no grupo decorre 
naturalmente disso. 

Inteligência intrapessoal 

Essa inteligência está relacionada ao conhecimento dos aspectos internos de 

uma pessoa: “O acesso ao sentimento da própria vida, à gama das próprias 

emoções, à capacidade de discriminar essas emoções e eventualmente rotulá-las e 

utilizá-las como uma maneira de entender e orientar o próprio comportamento” 

(GARDNER, 1995, p. 28). A pessoa intrapessoalmente inteligente, segundo Gardner, 

possui um mapa, um modelo viável e efetivo de si própria. Em relação às 

inteligências inter e intrapessoal, Gardner afirma que ambas apresentam tentativas 

de resolver problemas significativos para o indivíduo e a espécie como um todo. “A 

inteligência interpessoal nos permite compreender os outros e trabalhar com eles; a 

inteligência intrapessoal nos permite conhecer a nós mesmos e trabalhar conosco” 

(GARDNER, 1995, p. 29). No “senso de eu” do indivíduo, segundo Gardner, 

encontramos uma fusão de componentes inter e intrapessoais. “Na verdade, o senso 

do eu emerge como uma das mais maravilhosas invenções humanas – um símbolo 

que representa todos os tipos de informações sobre uma pessoa e é, ao mesmo 

tempo, uma invenção que todos os indivíduos constroem para si mesmos” 

(GARDNER, 1995, p. 29). 

É difícil mapear a evolução biológica desse tipo de inteligência, mas o autor 

defende que um bom indício da evolução dessa faculdade intrapessoal é a 

capacidade de transcender os impulsos instintivos. E é exatamente sobre essa 

transcendência dos impulsos instintivos e emocionais que se debruçam os autores 

da Inteligência Emocional, teoria que será apresentada a seguir.  
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3.3 DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS À INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Esta etapa referencial visa introduzir um novo conceito derivado a partir dos 

questionamentos de Gardner ao fator geral de inteligência. Se, para o autor das 

Inteligências Múltiplas, era possível desenvolver a cognição das emoções e 

impulsos instintivos, os pesquisadores da Inteligência Emocional apontam para a 

capacidade que o ser humano tem de não apenas reconhecer esses estados como 

também gerenciá-los a fim de obter respostas mais sábias e sustentáveis. 

Posteriormente à publicação do trabalho sobre as Inteligências Múltiplas de 

Gardner, o então professor de psicologia da Universidade de Harvard, Daniel 

Goleman, sugeriu que fossem acrescentadas à lista de Gardner outras duas 

inteligências: a pictográfica (ligada à habilidade do desenho e das artes gráficas) e a 

naturalista (das pessoas que compreendem com maestria os sinais da natureza). 

“Gardner reconhece que sete é um número arbitrário para a variedade de 

inteligências; não há nenhum número mágico para a multiplicidade de talentos 

humanos” (GOLEMAN, 2007, p. 62). Segundo Goleman, a certa altura do trabalho, 

Gardner e sua equipe já haviam ampliado a gama de inteligências para mais de 

vinte aptidões diferentes. “A inteligência interpessoal, por exemplo, desdobrou-se em 

quatro aptidões distintas: liderança, capacidade de manter relações e conservar 

amigos, de resolver conflitos e análise social” (GOLEMAN, 2007, p. 62). 

Diversas escolas em todo o mundo adotaram a dinâmica da observação das 

Múltiplas Inteligências de Gardner, num modelo de educação chamado de Spectrum, 

no lugar dos testes de QI. Tal modelo consiste em identificar quais tipos de 

inteligência as crianças têm mais desenvolvidos e estimular seus talentos com base 

nessa observação. Goleman apresenta que, quando os alunos da Spectrum foram 

avaliados pela Escala de Inteligência Stanford-Binet – até então teste referência de 

QI – e mais uma vez por uma bateria destinada a medir o espectro de inteligências 

de Gardner, “não houve nenhuma relação significativa entre as contagens obtidas 

nos dois testes” (GOLEMAN, 2007, p. 63). Ele detalha que as cinco crianças com QI 

mais alto na análise, de 125 a 133, apresentaram uma variedade de perfis nas dez 

capacidades medidas pelo teste Spectrum. “Por exemplo, entre as cinco ‘mais 

inteligentes’ segundo os testes de QI, uma era muito boa em três áreas, três, em 
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duas, e uma criança ‘inteligente’ tinha apenas uma capacidade Spectrum” 

(GOLEMAN, 2007, p. 63). Esses talentos eram dispersos: quatro em música, duas 

em artes visuais, uma em compreensão social, uma em lógica, duas em linguagem. 

“Nenhuma das cinco crianças de alto QI era talentosa em termos de movimento, 

números ou mecânica: movimento e números foram, na verdade, pontos fracos para 

duas das cinco crianças” (GOLEMAN, 2007, p. 63).  

A conclusão de Gardner, segundo Goleman, foi que a Escala de Inteligência 

Stanford-Binet não previu desempenho bem-sucedido “de ponta a ponta ou num 

subconjunto consistente de atividades Spectrum”. Por outro lado, “as contagens 

Spectrum dão aos pais uma clara orientação sobre as áreas que serão de interesse 

espontâneo da criança e onde se sairão bem o bastante para desenvolver paixões 

que poderão um dia conduzi-las para além da eficiência – até a maestria” (2007, p. 

63). 

Goleman, no entanto, aponta que as teorias de Gardner têm uma dimensão 

pessoal bastante mencionada, mas pouco explorada, que é o papel das emoções. 

Ele e sua equipe concentraram-se mais na cognição sobre o sentimento e não no 

detalhamento sobre o papel do sentimento. Segundo Goleman, esse foco é 

influência da orientação behaviorista da época, e critica: “A excessiva ênfase da 

psicologia na cognição mesmo no campo das emoções deve-se, em parte, a um 

acidente na história dessa ciência”. Ele afirma ainda que, durante décadas em 

meados do século XX, a psicologia acadêmica foi dominada por pensamentos como 

o de Burrhus Frederic Skinner, “para os quais só o comportamento, o que podia ser 

objetivamente constatado, poderia ser estudado com precisão científica (...) toda a 

vida interior, inclusive as emoções, estaria interditada à pesquisa científica” 

(GOLEMAN, 2007, p. 64). 

No final da década de 1960, com o que Goleman chama de “a chegada da 

revolução cognitiva”, o foco voltou-se a como a mente processa as informações e à 

natureza da inteligência, deixando ainda de lado o estudo das emoções. Para o 

psicólogo, os cientistas cognitivos estavam influenciados pela era dos computadores 

e acreditavam que a mente funcionava num modelo operacional lógico e frio, 

“esquecendo que na realidade, os úmidos programas e peças cerebrais boiam numa 
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poça pegajosa e latejante de produtos neuroquímicos, em nada semelhante ao 

silício ordenado e sanitizado que gerou a metáfora orientadora da mente” 

(GOLEMAN, 2007, p. 64). Sendo que, para o autor, a mente é guiada pela emoção. 

Atualmente, a visão científica sobre o funcionamento da mente está mudando, 

de acordo com Goleman. Até mesmo autores como Gardner hoje revisitam seus 

próprios trabalhos (2007, p. 65): 

Quando perguntei a Gardner por que ele dá mais ênfase aos 
pensamentos sobre os sentimentos, ou metacognição, do que às 
emoções em si, ele admitiu que tendia a ver a inteligência de uma 
maneira cognitiva, mas disse: “Quando escrevi pela primeira vez 
sobre inteligências pessoais, eu estava falando de emoção, 
sobretudo em minha ideia de inteligência intrapessoal. Mas, em seu 
desenvolvimento prático, a teoria da inteligência múltipla evoluiu e se 
concentrou mais na metacognição – ou seja, na consciência que se 
tem do próprio processo mental – do que em toda a gama de 
aptidões emocionais”. Assim, Gardner reconhece como essas 
habilidades emocionais e relacionais são cruciais no corpo a corpo 
da vida. Ele ressalta: “Muitas pessoas com 160 de QI trabalham para 
outras com 100 de QI, caso as primeiras tenham baixa inteligência 
intrapessoal e, as últimas, alta. E, no dia a dia, nenhuma inteligência 
é mais importante do que a intrapessoal. Se não a temos, faremos 
escolhas errôneas sobre quem desposar, que emprego arranjar e 
assim por diante. Precisamos treinar as crianças em inteligências 
intrapessoais na escola. 

Como uma evolução desses estudos e transcendendo as inteligências intra e 

interpessoal apenas no âmbito do reconhecimento cognitivo das emoções, emergem 

teorias que afirmam que o poder de gerenciamento das emoções é também uma 

forma de inteligência. 

 

3.4 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

A partir da década de 1990, começam a surgir publicações que popularizam o 

termo Inteligência Emocional. De acordo com Cobero, do ponto de vista teórico 

empírico, o termo Inteligência Emocional foi utilizado pela primeira vez por Salovey e 

Mayer, em um periódico científico internacional de psicologia. Para os autores, o 

trabalho “teve como objetivo estudar empiricamente um de seus componentes, a 

habilidade de percepção de conteúdos afetivos” (COBERO et al., 2006, p. 338).   
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Neste artigo inaugural do termo, Salovey e Mayer definem a Inteligência 

Emocional como “um conjunto de habilidades de um indivíduo que contribui para 

aprimorar a percepção e a expressão das emoções em si e nos outros; administrar 

as emoções em si em nos outros; bem como canalizar os sentimentos para 

motivação, planejamento e realização” (SALOVEY; MAYER 1990, p. 185, tradução 

nossa). 

Salovey e Mayer apontam que, por muitos séculos, inteligência e emoção 

foram tratadas como termos contraditórios, principalmente no lado ocidental do 

mundo. Eles citam, por exemplo, um registro histórico do século I a.C que apresenta 

a emoção como “uma resposta desorganizada, altamente visceral, resultante da 

significativa falta de equilíbrio” (SCHAFFER, 1940 apud SALOVEY; MAYER, 1990, p. 

185, tradução nossa). Para Salovey e Mayer, no entanto, emoções são sim 

“respostas organizadas, que se manifestam por meio de muitos sistemas 

psicológicos, tais como os sistemas fisiológico, cognitivo, motivacional e 

experiencial” (1990, p. 186, tradução nossa). Inteligência, por sua vez, segundo 

Salovey e Mayer, é definida frequentemente como o conjunto ou capacidade global 

de um individual atuar propositalmente, premeditadamente, de pensar racionalmente 

e atuar de modo efetivo em seu meio (WECHSLER, 1958 apud SALOVEY; MAYER 

1990, p. 186). 

O termo “inteligência social” já era conhecido e utilizado antes de 1990 e era 

habitualmente referido para explicar o modo como algumas pessoas se 

relacionavam melhor com seus interlocutores do que outras. Esse tipo de 

inteligência, para Salovey e Mayer, no entanto, era apresentada como uma 

habilidade racional de um indivíduo em “ler” o outro e adaptar sua comunicação a 

ele; alguns críticos, inclusive, apontavam até mesmo um caráter manipulativo na 

inteligência social. Os autores, por sua vez, defendem que uma pessoa socialmente 

inteligente possui também Inteligência Emocional. Ou seja, a Inteligência Emocional 

seria o subconjunto da inteligência social relacionado à habilidade de perceber os 

próprios sentimentos e emoções, os sentimentos e emoções de outras pessoas; de 

distingui-los entre si, bem como de utilizar essas informações perceptivas como 

guias de pensamento e ações (1990, p. 189). Ainda segundo Salovey e Mayer, 

Gardner já apresentava essa visão nos seus estudos sobre as Inteligências Múltiplas, 
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ao tratar das inteligências intra e interpessoal. Portanto, assim como no caso da 

inteligência social, a Inteligência Emocional também é um “subconjunto das 

inteligências pessoais de Gardner” (SALOVEY; MAYER, 1990, p. 189). 

O processo mental da Inteligência Emocional, para Salovey e Mayer, inclui: 

“a) avaliar e expressar emoções interna e externamente, b) regular as emoções 

interna e externamente, e c) utilizar as emoções para determinados fins (1990, p. 

190, tradução nossa), como eles apresentam na Figura 1: 

 

FIGURA 1 – Processo Mental da Inteligência Emocional 

FONTE: Salovey; Mayer (1990, p. 190) 

 

O aspecto verbal apresentado na Figura 1 se refere à capacidade de uma 

pessoa interpretar e expressar suas emoções por meio da linguagem (SALOVEY; 

MAYER 1990, p. 191). Como é muito frequente, no entanto, que as pessoas sejam 
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incongruentes em sua comunicação, ou seja, expressem verbalmente algo diferente 

do que sentem, considerar os aspectos não verbais é fundamental quando se trata 

de Inteligência Emocional, mesmo porque a comunicação se dá muitas vezes 

apenas de modo não verbal, por meio de expressões faciais e corporais por exemplo, 

tanto intra quanto interpessoalmente (1990, p. 192-193). A empatia, por sua vez, é 

apresentada pelos autores como “a habilidade de compreender sentimentos de 

outras pessoas e reexperienciá-los internamente” e seria uma característica central 

da Inteligência Emocional (1990, p. 194, tradução nossa). 

Salovey e Mayer defendem que as pessoas que se relacionam bem consigo 

mesmas e com os outros experimentam grande realização pessoal, possuem baixos 

níveis de estresse e tendem também a serem mais altruístas (1990, p. 194). Um dos 

mecanismos de Inteligência Emocional destacados é o de identificar e controlar o 

humor ou estado de ânimo. Pessoas que conseguem prolongar o bem-estar e 

encurtar o mal-estar emocional tendem a ser menos estressadas e a se relacionar 

melhor com outras pessoas. Os autores alertam, porém, que esse tipo de controle 

não significa “sublimar” as emoções ruins. Elas também são importantes e devem 

ser experimentadas. Eles citam, por exemplo, a beleza artística presente na tragédia 

e a importância de experienciar emoções como essa, na arte por exemplo, em 

“pequena escala”, para saber como lidar melhor em situações de dor. 

Pessoas emocionalmente inteligentes também são capazes, de acordo com 

Salovey e Mayer, de gerenciarem as emoções alheias. Por se conectarem 

empaticamente com facilidade, essas pessoas possuem a habilidade de interpretar 

os estados de humor dos outros e, consequentemente, de dar respostas adequadas 

a cada situação. Mas eles alertam que há dois lados nessa habilidade de gerenciar 

emoções dos outros. O lado bom é que isso permite ampliar a capacidade de 

percepção dos estados de humor dos outros e até mesmo contribuir empaticamente 

para a motivação. O lado negativo se refere ao caráter manipulativo que pode ter 

essas interações quando feitas por pessoas que se utilizam da empatia 

antissocialmente para benefício próprio (1990, p. 196).  

Salovey e Mayer destacam quatro benefícios do uso da Inteligência 

Emocional (1990, p. 197-198, tradução nossa):  
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1. Equilíbrio emocional pode facilitar a geração de múltiplos planos futuros; 

2. Emoções positivas podem alterar o modo de organização cognitiva das 

memórias, integrando melhor as diversas ideias a elas relacionadas; 

3. Emoções positivas realizam interrupções em sistemas emocionais 

complexos, tais como ansiedade e depressão, trazendo de volta a atenção do 

indivíduo ao momento presente; 

4. Finalmente, emoções e estados de humor podem ser usados como 

motivadores e melhoradores de performance em complexas atividades intelectuais. 

Dessa forma, pessoas emocionalmente inteligentes teriam vantagem na 

resolução de problemas e na busca de soluções criativas, teriam mais resiliência, 

focar-se-iam mais em aspectos relacionados à felicidade e à qualidade de vida em 

uma carreira, por exemplo, do que exclusivamente em ganhos financeiros, teriam 

mais facilidade de negociar com as próprias emoções e encontrar motivação e 

também teriam maior facilidade de se relacionar construtivamente com outras 

pessoas por sentirem prazer em ver os outros bem (SALOVEY; MAYER, 1990, p. 

199-200). Já as pessoas com déficit de Inteligência Emocional, segundo os autores, 

seriam “escravas” das suas próprias emoções e teriam maior dificuldade de alcançar 

satisfação em suas vidas: “Pessoas que não conseguem reconhecer emoções nelas 

mesmas são incapazes de planejar vidas que as completem emocionalmente” (1990, 

p. 200, tradução nossa). 

Em 1995, Daniel Goleman lança o livro “Inteligência Emocional, a teoria 

revolucionária que redefine o que é ser inteligente”, que popularizou o termo ao 

vender milhões de exemplares em todo o mundo. Na introdução à edição 

comemorativa de dez anos da obra, descreve sua reação ao ler o artigo de Salovey 

e Mayer (2007, p. 9): 

Em 1990, quando era repórter de ciência e tecnologia no The New York 
Times, topei com um artigo em uma pequena revista acadêmica escrito 
por dois psicólogos, John Mayer, hoje na Universidade de New 
Hampshire, e Peter Salovey, de Yale. Mayer e Salovey apresentaram a 
primeira formulação de um conceito que chamaram de “Inteligência 
Emocional”. Naquela época, a proeminência do QI como critério de 
excelência na vida era inquestionável; discutia-se acaloradamente se 
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ele estava inscrito em nossos genes ou se era alcançado pela 
experiência. Porém, eis que surge, de repente, uma nova forma de 
pensar sobre os ingredientes do sucesso na vida. Fiquei entusiasmado 
com o conceito, que usei como título deste livro em 1995. Como Mayer 
e Salovey, utilizei a expressão para sintetizar uma ampla gama de 
descobertas científicas, unindo ramos diferentes de pesquisa – 
analisando não só a teoria deles, mas também uma grande variedade 
de outros avanços científicos empolgantes, como os primeiros frutos do 
campo incipiente da neurociência afetiva, que explora como as 
emoções são reguladas pelo cérebro.  

A contribuição de Goleman, como ele mesmo pontua, está na sistematização 

de anos de pesquisa e, principalmente, na aplicabilidade organizacional da 

Inteligência Emocional. “O meu modelo se concentra no desempenho no trabalho e 

na liderança organizacional, misturando a teoria do QE – Quociente de Inteligência 

Emocional – com décadas de pesquisa sobre modelação de competências que 

separam indivíduos notáveis dos medianos” (2007, p. 13). O autor alerta, no entanto, 

que é um equívoco simplesmente considerar o QE mais importante do que o QI. “A 

Inteligência Emocional prevalece sobre o QI apenas naquelas áreas ‘tenras’ nas 

quais o intelecto é relativamente menos relevante para o sucesso – nas quais, por 

exemplo, autocontrole emocional e empatia podem ser habilidades mais valiosas do 

que aptidões meramente cognitivas” (2007, p. 13). 

Dessa forma, a partir do momento, por exemplo, em que excelentes 

profissionais, com QI elevado, compõem uma equipe, o que irá determinar quem 

será o melhor líder, segundo Goleman, é o QE, não o QI. “As habilidades de QE – e 

não o QI ou aptidões técnicas – emergem como a competência ‘discriminatória’ que 

prevê da melhor forma quem dentre um grupo de pessoas muito inteligentes será o 

líder mais hábil” (2007, p. 14). Para Goleman, o QI e as aptidões técnicas são fortes 

indicadores de excelência em empregos menos qualificados, mas “se examinarmos 

as competências que as organizações em todo o mundo determinaram serem as 

que identificam seus principais líderes, descobriremos que os indicadores de QI e 

aptidões técnicas caem para o final da lista quanto mais alto for o cargo” (2007, p. 

14). Nos níveis hierárquicos mais elevados, de acordo com o autor, os modelos de 

competência para liderança consistem geralmente em algo em torno de 80% a 100% 

de habilidades do tipo QE. “Nas palavras do diretor de pesquisa de uma empresa de 

seleção de executivos, ‘os CEOs são contratados por seu intelecto e habilidade 
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empresarial – e são demitidos por falta de Inteligência Emocional’” (GOLEMAN, 

2007, p. 14). 

 Para desenvolver a Inteligência Emocional, Goleman propõe o 

aprimoramento de quatro aptidões: autoconsciência, autocontrole, consciência social 

e gerenciamento de relacionamentos, e conclui (2007, p. 17): 

Finalmente, imagino que um dia a Inteligência Emocional será tão 
amplamente compreendida que não será preciso discuti-la, pois ela 
já terá se fundido às nossas vidas. Nesse futuro, o SEL já será 
prática padrão em todas as escolas. Da mesma forma, as qualidades 
de QE como autoconsciência, o gerenciamento das emoções 
destrutivas e a empatia serão lugares-comuns nos locais de trabalho, 
“qualidades obrigatórias” para ser contratado e conseguir promoções, 
e especialmente necessárias para a liderança. Se o QE se tornar tão 
difundido quanto o QI, e tão enraizado na sociedade como medidor 
das qualidades humanas, creio que nossas famílias, escolas, 
empregos e comunidades serão todos mais humanos e alentadores. 

Uma empresa que valoriza e estimula o QE em suas práticas, pode ser tornar 

o que Goleman classifica de “organização emocionalmente inteligente” (2001, p. 27). 

Segundo ele, esse tipo de organização está mais preparado para lidar com as 

turbulências e possui muito mais chances de longevidade. 

Antes de explorar a sustentabilidade proveniente de uma organização que 

internaliza a lógica do QE, faz-se necessário discorrer acerca das estruturas 

organizacionais e das concepções acerca da sustentabilidade nas empresas. 

 

3.5 O CAMINHAR DAS ORGANIZAÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE 

Este capítulo referencial apresenta uma evolução histórica das teorias 

organizacionais até as abordagens que enfatizam a visão sistêmica e a 

sustentabilidade corporativa como vitais para as organizações.  

A sustentabilidade é o conceito que fundamenta as boas práticas 

organizacionais, que são bases para os novos arranjos estruturais que visam tornar 

as empresas mais responsáveis e perenes. A década de 1980 marca o início de 

uma mudança de comportamento organizacional por meio de uma cobrança 
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sistêmica por maior responsabilidade corporativa. Dessa maneira, algumas 

empresas começaram a adotar práticas de estímulo à criação de valor de longo 

prazo, com a geração de riqueza não apenas para seus proprietários, mas também 

com ganhos para todos os demais envolvidos nos processos, assim como formas de 

comunicação mais transparentes etc. Tais práticas ganharam corpo a partir da 

década de 1990, mas ainda hoje representam desafios conceituais já que sua 

fundamentação ainda está em construção. Para embasar a abordagem da 

sustentabilidade corporativa e suas práticas, faz-se necessário um breve apanhado 

histórico dos modelos organizacionais e também das origens conceituais e de 

aplicabilidade da sustentabilidade nas empresas. 

As bases estruturadas de reflexões e estudos acerca do posicionamento das 

organizações na sociedade datam do início do capitalismo industrial. Destacam-se, 

na segunda metade do século XIX, autores como Adam Smith, Karl Marx, Émile 

Durkheim e Max Weber, cujas preocupações voltavam-se “para questões da 

mudança das bases das organizações dentro da sociedade, com a crescente 

industrialização e suas consequências com relação à natureza do trabalho” 

(SACOMANO; TRUZZI, 2002, p. 33). Num segundo momento, os trabalhos de 

Frederick Taylor, Henry Fayol e Chester Barnard agregaram às análises questões 

mais práticas e operacionais referentes aos desafios gerenciais das organizações. 

Os modelos de gestão podem ser inseridos, basicamente, em quatro grandes 

eras (PEREIRA, 2007, p. 6-7): a da Produção de Massa – 1920 a 1949, focada na 

quantidade de produção –; a era da Eficiência – 1950 a 1969, bastante pautada pelo 

controle gerencial –; a era da Qualidade – 1970 a 1989, com foco na satisfação do 

cliente –; e a era da Competitividade – a partir de 1990, já no contexto da 

globalização. As duas primeiras abordagens são consideradas tradicionais e, as 

duas últimas, contemporâneas. As tradicionais são bastante influenciadas pela 

lógica operante nos primórdios industriais. “Devido ao uso de máquinas, 

especialmente na indústria, foi necessário que as organizações se adaptassem às 

exigências das máquinas” (MORGAN, 2013, p. 25). Destacam-se a produção em 

massa, a alta especialização dos profissionais em uma única função e a 

padronização da rotina e dos processos.  
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O paradigma produtivo predominante dessa era é o funcionalista, em 

consonância com a lógica da física newtoniana de causa-efeito. Ou seja, a produção 

era padronizada de tal maneira que até mesmo os funcionários eram considerados 

“peças” da engrenagem do sistema organizacional, que era previsível e, portanto, 

passível de estratégias de controle rígido. Para Mozzato e Grybovsky, “o 

funcionalismo apresenta pressupostos teóricos relacionados à regulação e à 

objetividade – orientando-se pelos métodos das ciências naturais para compreender 

os indivíduos e se apresentando como racionalista e pragmático”. Segundo os 

autores, o foco se mantinha “na estrutura baseada em uma ordem social regulada. 

Nesse sentido, busca prover soluções práticas e objetivas calcadas no 

determinismo” (MOZZATO; GRYBOVSKY, 2013, p. 506). 

Nesse contexto, segundo Morgan (2012, p. 27-28), a gestão se baseava num 

processo de planejamento, organização, direção, coordenação e controle que pode 

ser resumida de acordo com os seguintes princípios: unidade de comando, 

hierarquia estabelecida, amplitude de controle, assessoria e linha de autoridade, 

divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, centralização da autoridade, 

disciplina, subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais, 

remuneração justa, estabilidade e manutenção do pessoal e espírito de união.  

A crença básica das organizações tradicionais era de que elas “podem e 

devem ser sistemas racionais que operam de maneira tão eficiente quanto possível” 

(MORGAN, 2012, p. 30). A rigidez operacional, no entanto, acaba se caracterizando 

como um dos maiores limitadores das abordagens tradicionais, já que não considera, 

por exemplo, aspectos motivacionais dos trabalhadores – o que propicia um 

ambiente mais favorável a tensões e torna a mudança um fator crítico. Como 

afirmam Maciel e Silva, “a crítica mais contundente ao modelo cartesiano é que ele 

conduziu a uma excessiva ênfase da fragmentação do modo de pensar e agir de 

toda uma sociedade, ocasionando até mesmo o tratamento de disciplinas do 

conhecimento como compartimentos estanques e separados” (2008, p. 37). De 

acordo com os autores, o comportamento humano é difícil de ser enquadrado, 

devido à capacidade humana de abstrair, inovar, criar e fantasiar a realidade. Enfim, 

o ser humano se destaca por sua inteligência, afetividade e pela possibilidade de 

construir, destruir ou reconstruir tudo o que o cerca. Apesar de apresentarem 
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conceitos temporalmente superados, características das visões mecanicistas da 

administração ainda são facilmente encontradas nas organizações nos dias de hoje. 

Diferente da visão mecanicista, os modelos contemporâneos de gestão fazem 

parte das chamadas eras da qualidade e da competitividade, a partir da década de 

1970, e consideram a maior flexibilização das relações de trabalho. A produção 

deixa de ser extensivamente padronizada para agregar diferenciais. A satisfação dos 

clientes e o clima organizacional ganham bastante importância, e o conhecimento 

começa a ser visto como um dos principais ativos das organizações. Destacam-se 

nessa visão os modelos de administração japonês, a administração empreendedora, 

a especialização flexível italiana, a produção diversificada alemã, a administração 

participativa, o sistema sociotécnico sueco; e as emergentes administração holística, 

o modelo de gestão do conhecimento, de governança corporativa, de gestão da 

complexidade (PEREIRA, 2007) e a teoria quântica. 

A administração japonesa precisa ser analisada de uma maneira ampla, 

ligada aos aspectos culturais japoneses. Após a “entrada” estadunidense no país, a 

lógica produtiva se especializou de maneira a buscar qualidade, inovação e melhoria 

contínua, num sistema bastante disciplinado. Apesar da influência do modelo 

americano de produção, por conta das características culturais japonesas, o estilo de 

gestão se diferenciava bastante pelo fato de o trabalho ser considerado um valor 

sistêmico social. Ou seja, uma crença que transcende muito a lógica mais 

individualizada ocidental. 

A administração empreendedora representa uma espécie de evolução 

contemporânea à administração japonesa nas empresas ocidentais, sobretudo 

americanas e europeias – num segundo momento. Para acompanhar o sucesso 

japonês na produção de qualidade e complexidade tecnológica, esse estilo de 

administração visava estimular a inovação (PEREIRA, 2007, p. 15). A mudança 

passa a ser vista não mais como ameaça, mas sim necessidade. Destaca-se nessa 

lógica, segundo Souza e Peixoto, a especialização flexível italiana, que se baseia na 

produção de artigos com design agregado e em pequenos lotes (2013, p. 132). Essa 

abordagem, no entanto, diferencia-se do taylorismo sobretudo nos aspectos 

relacionados à gestão da produção e à organização do trabalho, já que as tensões 
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nas relações trabalhistas se mantiveram – com sindicatos fortes, por exemplo. A 

critério de curiosidade cultural, observa-se que a grande influência dos sindicatos 

italianos se perpetua ainda hoje. Também é importante considerar a produção 

diversificada alemã, cuja “palavra de ordem” é qualidade (SOUZA; PEIXOTO, 2013, 

p. 134). Ainda hoje, observa-se que o modelo produtivo do país se baseia em 

tecnologia intensamente aplicada e funcionários altamente qualificados. 

A administração participativa, sem uma definição temporal clara, prega um 

maior envolvimento dos funcionários nas decisões organizacionais (PEREIRA, 2007, 

p. 13). Esse modelo propõe, por exemplo, a formação de grupos de trabalho 

multidisciplinares voltados à solução de problemas ou busca de melhorias pontuais – 

objetivas e subjetivas – nas empresas. 

Destaca-se dentro da administração participativa o sistema sociotécnico 

sueco. Assim como no caso do modelo japonês, aqui também é fundamental 

considerar a determinante cultural. A preocupação com a qualidade de vida que 

influenciava diretamente a rotatividade organizacional motivou as empresas da 

Suécia a testarem formas mais flexíveis de trabalho. A lógica das equipes 

autogerenciáveis é muito alinhada à questão da qualidade. Esse esquema não conta 

com linhas de montagem, mas com equipes que montam os produtos do início ao 

fim e se autorregulam. Ou seja, há sim uma especialização dos funcionários em 

suas funções, mas também uma espécie de democracia em cada grupo de trabalho. 

Ainda incipientes ou em estruturação conceitual, entre as abordagens 

emergentes, destacam-se na contemporaneidade outros modelos como a 

administração holística, a gestão do conhecimento, a gestão da complexidade e, 

bastante relacionada a essa última, a teoria quântica aplicada à administração. 

Das últimas décadas para cá, vem se observando o desenvolvimento de um 

tipo de administração que compreende o indivíduo e a organização como um todo 

mutável, dinâmico: a administração holístico-sistêmica. Nesse sentido, o trabalhador 

é visto não apenas em sua especialidade, mas capaz de contribuir de maneiras 

variadas, seja em participação ou mesmo em funções variadas de trabalho (job 
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rotation) (PEREIRA, 2007, p. 18). Observa-se aqui preocupação com aspectos mais 

relacionados à autorrealização do que aos ganhos financeiros, por exemplo. 

Acompanhando o aspecto vanguardista da administração holística, a 

corporação virtual vai além da automação – vista em momentos bem anteriores – e 

propõe um repensar da lógica de trabalho, aliado às novas tecnologias. Segundo 

PEREIRA (2007, p. 19), não há mais barreiras geográficas quando se trata de 

informações, o que possibilita a uma empresa alemã, por exemplo, ter funcionários 

em diversos países e reuni-los em videoconferência diariamente; assim como 

responder às demandas de clientes de imediato.  

Surgem nesse momento ideias como as do sociólogo italiano Domenico de 

Masi, que sugere que todo tipo de trabalho intelectual pode ser feito de casa, o 

telelavoro, impactando assim em todas as relações sociais. Segundo ele, não faz 

sentido uma pessoa que trabalha o dia todo na frente do computador se deslocar de 

casa para o trabalho e do trabalho para casa – contribuindo para a sobrecarga de 

trânsito nas cidades; ficar longe dos filhos e de outra série de aspectos que lhe 

conferem qualidade de vida (DE MASI, 2015, p. 173-174). A facilidade de acesso por 

qualquer um à tecnologia da informação seria a base argumentativa dessas ideias. 

Já a abordagem da gestão do conhecimento agrega cinco práticas 

fundamentais para o sucesso corporativo: aprendizagem organizacional; gestão de 

competências; gestão do capital intelectual; educação corporativa; e inteligência 

empresarial (PEREIRA, 2007, p. 20). O conhecimento é visto por essa abordagem 

como um dos principais capitais da empresa, que deve estimular seu 

desenvolvimento, compartilhamento e conversão do tácito em explícito, de modo a 

manter o “saber” dentro da organização, mesmo com a saída de seus funcionários.  

Outra teoria organizacional de destaque na contemporaneidade é a gestão da 

complexidade. A origem do termo complexidade vem do grego complexus, que 

significa “o que tece junto”. Segundo Morin, a complexidade está associada a “um 

conjunto de constituintes heterogêneos inseparavelmente associados” e pode ser 

entendida como um “tecido de acontecimentos, ações, interações, retroações, 
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determinações e acasos que constituem nosso mundo” (MORIN, 1991 apud 

BORGATTI, 2008, p. 6).  

A gestão da complexidade entende a realidade organizacional como um 

emaranhado complexo, mutável e bastante imprevisível. Desse modo, o papel do 

gestor não é o de estabelecer regras, processos e projetos, mas o de conduzir 

indivíduos autônomos a reagirem de forma criativa às situações – um caos ordenado 

ou “caórdico”. Segundo Pereira, na visão da complexidade, “as pessoas não devem 

ser enquadradas em sistemas, regras, políticas e métodos, apresentados como 

condição para o êxito. Este se apresenta como resultado do processo de interação 

criativa com o não equilíbrio” (2007, p. 24). Nessa visão, a organização não tem uma 

estratégia rígida apenas e, sim, está “em estratégia de forma permanente. Essa 

estratégia permanente é a aprendizagem contínua. Ou, como dizem os versos de 

Machado: ‘Caminhante. Não há caminho. Se faz o caminho ao andar’” (PEREIRA, 

2007, p. 24). Dessa forma, a instabilidade passa a ser não apenas componente do 

sistema como também fator fundamental para o seu êxito. 

Assim como na gestão da complexidade, o objeto de sustentação da teoria 

quântica é a relatividade dos fenômenos que os torna bastante imprevisíveis. Ou 

seja, a rigidez organizacional não encontra espaço para essa visão. 

A teoria quântica deriva da física. Em 1905, Albert Einstein introduziu duas 

tendências revolucionárias de pensamento, a teoria espacial da relatividade e a 

teoria dos fenômenos atômicos. Alguns anos depois, essas teorias foram 

desenvolvidas por uma equipe de físicos e, em 1918, o alemão Max Planck ganhou 

o prêmio Nobel de Física por seus estudos ligados à física quântica. 

Segundo essa teoria, os átomos e suas partículas subatômicas – os elétrons, 

os prótons e os nêutrons no núcleo – não se comportam apenas como objetos 

sólidos, como propunha a física clássica. Essas unidades apresentam aspecto dual. 

Ou seja, dependendo do modo como observadas, podem ser partículas ou ondas de 

energia; assim como a luz, que também pode adotar a forma de partículas ou de 

ondas eletromagnéticas. Segundo o físico austríaco Fritjof Capra, “as partículas de 

luz foram chamadas inicialmente de quanta por Einstein – daí a origem do termo 
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‘teoria quântica’ – e são hoje conhecidas como fótons” (2012, p. 76). A mais 

importante consequência dessa visão, para Capra, é a compreensão de que “massa 

nada mais é senão uma forma de energia” (2012, p. 87). 

No escopo da administração, essa influência se traduz na sistematização e 

relativização do todo. A teoria quântica considera o mundo como processos inter-

relacionados e não como estruturas rígidas. Nada é estável nessa visão, já que tudo 

é uma forma de energia. Portanto, conceitos rígidos como os de estrutura 

organizacional, controles e imposições hierárquicas, como indicavam teorias 

clássicas da administração – baseadas na visão cartesiana e objetiva da física 

newtoniana – definitivamente não combinam com a ideia de empresa quântica. 

Como explica Stephen Hawking, “pode-se considerar dois grandes momentos na 

concepção do espaço e do tempo: a teoria clássica e a teoria da relatividade”. E 

detalha: “Na concepção newtoniana, o tempo era considerado uma unidade linear, 

independente do espaço. Na teoria da relatividade de Einstein, o tempo e o espaço 

formam uma unidade cósmica indissociável” (1995, p. 40 apud VIEIRA, 2003, p. 2). 

A grande ruptura paradigmática na modernidade ocidental, segundo Hawking, foi 

com a racionalidade científica iniciada no século XVI e fortemente marcada pela Era 

Industrial, cujo momento mais decisivo ocorreu no final do século XVII (1687), 

quando Newton publica seu modelo matemático que propõe uma grande síntese da 

mecânica (1995, p. 40 apud VIEIRA, 2003, p. 2): 

Nela, o espaço é uma concepção absoluta e o tempo outra. A nova 
racionalidade científica que emergiria no início do século XX viria 
construir outra concepção de espaço e tempo num universo de 
relatividade, deixando para trás o absolutismo da mecânica celeste. 
A partir de 1915, com a teoria da relatividade geral de Einstein, o 
tempo-espaço passou a ser considerado uma unidade cósmica. Com 
isso, mudou a geometria do universo, que de tridimensional passou a 
quadridimensional com a unidade espaço-tempo. Assim, o tempo e o 
espaço deixam de ser separados e independentes para formarem um 
objeto quadridimensional chamado espaço-tempo. 

Os autores ligados à visão quântica acreditam que a grande evolução na 

percepção do mundo está relacionada à concepção sistêmica; ao foco nos 

processos – não às estruturas e às leis matemáticas. Para Capra, a aplicação de 

conceitos sistêmicos para descrever processos e atividades organizacionais é 

fundamental porque, segundo ele, “praticamente todos os nossos problemas 



44 

 

econômicos atuais são problemas sistêmicos que já não podem ser entendidos 

dentro do âmbito da visão de mundo da ciência cartesiana” (2012, p. 379). Dessa 

maneira, uma “empresa quântica” teria sua base em aspectos como incerteza, 

esforço integrado – e não hierárquico –, estruturas flexíveis e nos relacionamentos 

como fios condutores de todos os processos. 

De acordo com a teoria, cabe aos integrantes de uma organização quântica 

remover obstáculos e se engajarem no processo de criação da realidade, que tem 

como base o pensamento e a percepção do mundo de modo sistêmico – com cada 

parte interferindo no todo. A ideia é que, a partir dessa teia, seja possível criar uma 

espécie de ordem a partir do caos, considerando aspectos tangíveis e intangíveis. A 

ordem é a base da continuidade dos processos e o caos traz o benefício da 

mudança e da criatividade. 

Para Capra, essa nova forma de enxergar as relações se baseia no estado de 

inter-relação e interdependência de todos os fenômenos físicos, biológicos, 

psicológicos, sociais e culturais. Segundo o autor, ainda não existe uma estrutura 

bem estabelecida, conceitual ou institucional, que “acomode a formulação do novo 

paradigma, mas as linhas mestras de tal estrutura já estão sendo formuladas por 

muitos indivíduos, comunidades e organizações” (2012, p. 259). Para Capra, 

entender essa interdependência sistêmica é vital para qualquer tipo de organização: 

“Todos esses sistemas são totalidades cujas estruturas específicas resultam das 

interações e interdependência de suas partes”. E completa: “Embora possamos 

discernir partes individuais em qualquer sistema, a natureza do todo é sempre 

diferente da mera soma de suas partes” (2012, p. 260). 

A partir dessas visões de interdependência sistêmica, fortalecem-se as 

abordagens acerca da sustentabilidade. 
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3.6 A GOVERNANÇA COMO CAMINHO DE SUSTENTABILIDADE 

CORPORATIVA 

A Governança Corporativa possui raízes muito antigas, mas, sua estrutura 

enquanto modelo de gestão data da década de 1980. “Trata-se de uma área nova 

cujas terminologias e ferramentas estão em fase emergente, o que vem motivando 

trabalhos de mapeamento da literatura da área para dar base a futuros 

pesquisadores do tema” (LEITE et al., 2013, p. 63).  

A Governança Corporativa é regida pelos seguintes princípios “(i) a 

transparência (disclosure), (ii) a equidade (equity), (iii) a responsabilidade da 

prestação de contas (accountability), e (iv) obediência às leis (compliance)” 

(RAMOS; MARTINEZ, 2006, p. 144). Já os grupos de interesse, como descrevem 

Andrade e Rossetti (2006, p. 112), são classificados como: shareholders 

(proprietários e investidores) e stakeholders internos (conselho de administração, 

direção executiva, órgãos de governança e empregados), externos (credores, 

fornecedores e clientes/consumidores) e entorno (comunidades locais, sociedade 

como um todo, governos, ONGs etc). De acordo com os autores, a governança se 

define nos seus cinco P’s: princípios, propósitos, processos, práticas e poder: “Um 

conjunto de princípios, propósitos, processos e práticas que rege o sistema de poder 

e os mecanismos de gestão das corporações”. E complementam afirmando que o 

foco é “a maximização da riqueza dos proprietários e o atendimento dos direitos de 

outras partes interessadas, minimizando oportunismos conflitantes com esse fim” 

(ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 149). Já em relação aos marcos constitutivos da 

governança, destacam-se os seguintes momentos e atores: 

3.6.1 O ativismo de Robert Monks 

Robert Monks é um empreendedor americano bem-sucedido, nascido em 

1933 e formado em direito pela Universidade de Harvard. Depois de se envolver nos 

negócios da família e empreender em outras áreas, começa a perceber as 

distorções existentes no mundo dos negócios, tais como os conflitos de agência e a 

consequente distorção do foco dos executivos – pouco para a empresa e muito para 

si próprios; e também a falta de transparência na gestão das companhias. Após uma 
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passagem pela administração pública, Monks retorna ao setor privado assumindo 

um papel de acionista combativo a partir da seguinte convicção: “A empresa que 

conta com o monitoramento eficaz dos acionistas adiciona mais valor e gera mais 

riqueza que aquela que não dispõe de tal recurso” (ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 

156). 

O pensamento de Monks se resume à defesa dos seguintes pontos: 

Regulação da “torre de babel” corporativa; autopreservação x prestação de contas; 

resolver os conflitos de agência e de interesses; tornar o processo legal mais eficaz; 

a prevalência da inteligência organizada; estruturar as relações público-privadas. 

Para tanto, propôs: a participação efetiva dos fundos de pensão; a fundação em 

1985 da Institutional Shareholder Services; atuação pontual de alto impacto – 

escolheu empresas para adquirir ações e participar ativamente de seus conselhos; 

criação de um fundo de investimento voltado a empresas com problemas, Lens 

Investment Management; e também foi pioneiro na publicação de livros e artigos 

sobre Governança Corporativa. 

3.6.2 O relatório Cadbury 

O segundo marco apontado por Andrade e Rosseti se refere à constituição de 

um comitê no Reino Unido para estimular ações empresariais mais éticas. O 

relatório Cadbury, apresentado em 1992, destacou-se pelo seu pioneirismo e por ter 

apresentado um conjunto de novas propostas de gestão organizacional. Até a 

década de 1990, os conselhos de administração não funcionavam de modo eficiente. 

Os conselheiros faziam parte de muitas organizações com interesses conflitantes e 

constituíam, para utilizar uma expressão branda, uma rede de velhos companheiros. 

Para regular a situação, foi elaborado pelo Banco da Inglaterra, um Código de 

Melhores Práticas, constituído por representantes da Bolsa de Valores de Londres e 

do Instituto de Contadores Certificados. O nome do relatório se deve ao primeiro 

coordenador do Comitê, Adrian Cadbury. Ele foi escolhido devido às boas práticas 

implementadas em sua administração na Cadbury Schweppes, onde criou um 

código de princípios empresariais.  
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O comitê tem por bases os seguintes princípios: responsabilidades de 

conselheiros e executivos na análise e apreensão de informações para acionistas e 

outras partes interessadas sobre o desempenho da companhia; a frequência, a 

clareza e a forma como as informações contábeis e seus complementos devem ser 

apresentados; a constituição e o papel dos conselhos; as responsabilidades dos 

auditores e a extensão de suas atribuições; as ligações entre acionistas, conselhos e 

auditores. 

O relatório serviu de base para ações semelhantes em outros países, como 

Canadá, EUA, França e Austrália. Sua base foi mantida até o relatório Higgs, que 

trouxe reconsiderações, tais como: o encorajamento de um papel mais ativo nas 

corporações por parte de investidores institucionais; o fortalecimento dos canais de 

comunicação entre share e stakeholders; o envolvimento maior do governo. 

3.6.3 Os princípios da OCDE 

 O terceiro grande marco foi a constituição de uma organização multilateral, a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que 

congrega os 30 países mais desenvolvidos do mundo e mantém relações ativas com 

outros 70. É o marco de maior alcance e influência hoje no mundo. A motivação 

central da organização foi a criação de um elo entre os objetivos de desenvolvimento 

dos mercados, das corporações e das nações, que se fortalecem a partir da adoção 

de boas práticas corporativas. A missão do grupo criado em 1998 pela OCDE foi a 

de desenvolver princípios que ajudassem os países a aperfeiçoar a governança 

corporativa.  

Suas principais conclusões, estabelecidas em 1999, segundo Andrade e 

Rosseti (2006, p. 172) são: não há um modelo único de governança corporativa, 

visto que existem entre os países diferenças culturais, políticas, jurídicas e 

econômicas; as corporações precisam inovar e adaptar suas práticas de 

governança; os governos têm grande responsabilidade na criação de estruturas 

reguladoras; quem define as melhores práticas são os órgãos reguladores do 

mercado de capitais, as corporações e seus acionistas; tais princípios asseguram a 

integridade do mercado e o desempenho econômico dos países; os princípios 
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devem ser revistos, já que os fatores evoluem. A respeito desse último aspecto, com 

o passar dos anos, de acordo com Andrade e Rosseti (2006, p. 175), novos pontos 

foram agregados aos princípios: estender o escopo da governança, evoluindo de 

share para stakeholders oriented; criar regras que presidam a separação entre a 

propriedade e a gestão; abrir espaço para a participação de acionistas minoritários; 

definir com mais clareza as responsabilidades dos conselhos e da direção executiva; 

criar marcos regulatórios; assegurar base jurídica regulamentada. 

No que se refere à difusão dos marcos apresentados, é importante citar o 

papel da International Corporate Governance Network (ICGN). “O objetivo principal 

da organização, que congrega corporações, investidores institucionais, 

intermediários financeiros e outras partes interessadas em governança corporativa, é 

ampliar o diálogo internacional sobre o tema, envolvendo objetivos, princípios, 

ferramentas e resultados, mas com o propósito de sua aplicação efetiva” 

(ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 178). 

3.6.4 Lei Sarbanes-Oxley 

A Lei Sarbanes-Oxley promoveu, nesse cenário, uma ampla regulação da 

vida corporativa, fundamentada nas boas práticas. Seus quatro valores centrais são: 

compliance (conformidade legal); accountability (prestação responsável de contas); 

disclosure (transparência) e fairness (senso de justiça). Têm sido expressivos os 

impactos da lei e de mudanças nela inspiradas na legislação dos países. 

Para orientar os investidores e assessorar as empresas quanto à efetividade 

das práticas de governança, foram criadas as agências de rating, inicialmente nos 

EUA, depois na Europa e, mais recentemente, na Ásia. A maior parte dessas 

agências abre seus resultados, como a GMI e a ISS; outras prestam serviços às 

corporações e não a investidores, gerando relatórios confidenciais, como a Standard 

& Poor’s. De forma geral, “os resultados dos índices das agências de rating revelam 

que há ainda um grande hiato entre as melhores práticas recomendadas pelos 

códigos de governança corporativa e sua efetiva adoção pelas companhias” 

(ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 192). Além disso, os resultados revelam a 
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dificuldade de padronização de práticas, devido aos fatores culturais, institucionais e 

regulatórios existentes em cada país. 

Para Andrade e Rosseti, há aspectos internos e externos que motivaram a 

criação de forças de controle das corporações, os conflitos e custos de agência; a 

assimetria dos direitos dos shareholders e a harmonização dos interesses dos share 

com outros stakeholders. No que se refere aos conflitos e custos de agência, os 

contratos incompletos e os comportamentos imperfeitos são os causadores de 

desalinhamento de interesses entre acionistas e administradores, levando a custos 

atribuíveis ao oportunismo dos gestores e a custos incorridos pelos acionistas para o 

controle da administração e redução do oportunismo. Entre essas práticas 

oportunistas, os autores destacam, por exemplo, “os conflitos de interesse 

moralmente mais comprometedores, como a prática de preços de transferência 

abaixo dos de mercado para empresas de que os gestores são acionistas ou 

práticas como nepotismo”. (ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 206). 

A questão dos direitos assimétricos entre acionistas diz respeito à existência 

de mais de uma classe de votos ou do uso arbitrário do poder exercido pelos 

majoritários em detrimento dos interesses dos minoritários. Esse tipo de assimetria 

permite que acionistas controladores definam diretrizes estratégicas ou operacionais 

que contrariem os interesses dos demais. Os autores apontam que essa questão 

pode ocasionar um desestímulo do mercado de capitais e, consequentemente, 

prejudicar a economia como um todo. 

Todos esses pontos motivaram a criação de forças de controle internas e 

externas. As externas são: definição de mecanismos regulatórios (as mãos visíveis 

do mercado são mais eficazes que as invisíveis para o bom funcionamento 

corporativo); padrões contábeis exigidos (prestação responsável de contas); controle 

pelo mercado de capitais (ágios e deságios de governança, take-overs hostis e 

procurações de votos, para maior representatividade de acionistas não 

controladores nas assembleias); pressões de mercados competitivos (valor da 

empresa relacionado à boa gestão de seus executivos – ou seja, aqui deve haver 

um alinhamento entre propriedade e gestão); ativismo de investidores institucionais 

(que devem ter foco, profissionalismo e visão do todo); ativismo de acionistas; 
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atuação de fundos de private equity (analisam as práticas da empresa, dão feedback 

e introduzem processos formais de controle). 

Já as internas são: concentração da propriedade acionária (emissão de ações 

com direito a votos limitados, propriedade cruzada de ações de duas ou mais 

empresas, estrutura piramidal – holdings); constituição de conselhos de 

administradores guardiões (tem um papel crucial de controle por seu papel no 

sistema de governança, elaborando o “plano de voo” dos executivos; é 

recomendável que os conselhos sejam compostos por insiders e outsiders, pois este 

é o modelo de controle considerado mais seguro e eficaz para a garantia de boas 

práticas organizacionais); modelos de remuneração de administradores (contempla a 

criação de um comitê de remuneração, a vinculação de um modelo de remuneração 

ao desempenho da empresa, balanceamento de relações custo-benefício de 

agência – padrão qualificado de desempenho – e remuneração ajustada aos 

padrões de mercado); monitoramento compartilhado com outras partes interessadas 

além dos acionistas e gestores, tais como credores e trabalhadores; estruturas 

multidivisionais de negócios, com a adoção de estrutura corporativa por unidades 

estratégicas de negócios, o que reduz riscos e estimula a regularidade de resultados 

ao longo do tempo. 

3.6.5 A estrutura e as práticas de Governança 

As estruturas de poder são constituídas basicamente por assembleia geral, 

conselhos fiscal e de administração, comitê de auditoria, diretoria executiva e 

auditoria interna. Para Andrade e Rosseti, é importante destacar que, embora 

estruturados hierarquicamente, os órgãos societários abaixo da Assembleia Geral 

são autônomos e independentes: “A subordinação dos órgãos da administração à 

Assembleia Geral se dá na medida em que esta pode, a qualquer tempo, destituir, 

imotivadamente, os seus integrantes” (2006, p. 249), ou seja, ela é o órgão de poder 

soberano da sociedade. 

O sistema de relações da governança, independente das diferenças de cada 

país, estabelece-se pela interação entre propriedade (reunida em Assembleia Geral 

de acionistas controladores e minoritários), conselho de administração e direção 
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executiva. “Para a atuação eficaz deste triângulo de poder, além de proprietários 

com propósitos alinhados, exige-se que, dentro do Conselho de Administração, seja 

praticada entre seus membros uma forte interação construtiva que, de um lado, 

exerça, de fato, a representação fiduciária dos proprietários e, de outro, monitore a 

gestão e cobre os resultados que tenham sido acordados” (ANDRADE; ROSSETI, 

2006, p. 255). Dessa forma, os processos e práticas da governança devem alinhar 

Conselho de Administração e diretoria, sempre em concordância com o propósito 

primário da organização, que é o máximo retorno total esperado pelos investidores. 

Já os órgãos de auditoria e fiscalização constituem a “mão visível” para evitar a 

ocorrência de fraudes e a pressão de investidores e instituições para regulação mais 

severa e mais abrangente.  

Os órgãos nessa área são representados pelo Conselho Fiscal (garante aos 

proprietários a fiscalização da gestão, dos resultados e das variações patrimoniais 

da companhia); Comitê de Auditoria (supervisiona a integridade e qualidade das 

práticas contábeis, verifica a conformidade dos atos da administração em relação ao 

ordenamento legal e aos estatutos, orienta as relações entre companhia, analistas, 

mercados e investidores e faz levantamentos e análise de riscos vitais); Auditoria 

Independente (analisam as demonstrações contábeis das empresas, verificando se 

estão em conformidade com as normas nacionais e internacionais exigidas e se 

essas demonstrações refletem corretamente a realidade da empresa, quanto a 

resultados e variações patrimoniais); Auditoria Interna (não se constitui 

necessariamente um órgão de governança, mas um serviço corporativo de apoio da 

Direção Executiva – tendo como função a verificação do gerenciamento dos riscos 

operacionais, com os propósitos de inspeção e de ganho de eficiência e qualidade 

das práticas de gestão).  

 O Conselho de Administração, por sua vez, de acordo com Andrade e 

Rosseti (2006, p. 262) é o órgão guardião dos interesses dos proprietários, com 

poderes conferidos pelo órgão soberano da organização, a Assembleia Geral. Entre 

as responsabilidades e atribuições do Conselho de Administração, destacam-se: 

separação ou sobreposição de funções (o presidente do Conselho – chairman – e o 

executivo-chefe – CEO – não acumulam funções); grau de envolvimento (o tipo de 

Conselho que se deseja formar: passivo, certificador, envolvido, interventor ou 
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operado – o envolvido é apontado como o mais adequado e os passivo e interventor 

como menos adequados); missão e áreas de atuação (a partir do tipo de Conselho, 

definem-se as estratégias de atuação – o Conselho envolvido, por exemplo agrega 

quatro grupos de responsabilidades: legais societárias e institucionais; estratégicas; 

relacionadas à gestão; relacionadas a questões financeiras, fiscais e de auditoria). 

A avaliação dos conselhos e conselheiros é absolutamente importante, 

segundo os autores, mas enfrenta barreiras relacionadas à oposição dos próprios 

conselheiros e ao fato de o Conselho de Administração representar já o topo da 

hierarquia do sistema de governança. Para os autores, a avaliação deve contemplar, 

portanto, não apenas o colegiado e seus membros, mas o sistema de governança 

como um todo. O ponto delicado é que se trata de uma autoavaliação e, por isso, 

deve conter instrumentos sérios de análise (2006, p. 285). 

A Diretoria Executiva é a responsável pelas ações que movimentam a 

corporação, implementando diretrizes do Conselho de Administração, conforme as 

expectativas da Assembleia Geral. Cabe ao CEO “a missão de exercer a gestão 

executiva da organização, focada na busca incessante de eficácia estratégica, na 

excelência operacional, na criação de valor e na maximização do retorno dos 

investimentos” (ANDRADE; ROSSETI, 2006, p. 304). Sua avaliação é feita pelo 

Conselho de Administração. 

Para Andrade e Rosseti, há três pontos-chave da governança corporativa que 

valem ser destacados nessa altura do aprendizado: a criação de valor, a 

harmonização de interesses e a promoção do crescimento econômico. Ou seja, a 

governança é um relevante valor corporativo, mas, por si só, ela não cria valor. É 

necessário que o negócio seja atrativo, bem posicionado e bem gerenciado. No que 

se refere à harmonização de interesses, a governança surge para harmonizar os 

conflitos entre propriedade e gestão, fortalecer os vínculos entre acionistas, 

conselho e direção, assegurar que as práticas estejam alinhadas com o mercado, 

promover a criação de valor para os acionistas, monitorar a gestão, alinhar os 

diversos interesses e comprometer todos com foco nas diretrizes esperadas pela 

Assembleia e elaborada pelo Conselho de Administração. 
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A promoção do crescimento econômico, por sua vez, trata do estabelecimento 

de instituições que sejam estimulantes e confiáveis, com bons fundamentos 

macroeconômicos e disponibilidade de recursos competitivos. Esses fatores, 

estimulam o crescimento dos países. Por fim, um elemento importante desses três 

pontos-chave é o fomento a um clima de negócios saudável, a partir do respeito às 

melhores práticas, gerando maior confiança, crescente canalização de recursos para 

o mercado de capitais e ampliando o envolvimento da sociedade no processo de 

expansão da economia. 

A partir dessas práticas, uma empresa se torna mais preparada para lidar 

com as adversidades internas e externas e, portanto, adquire maior possibilidade de 

perdurar, ou seja, ganha maior sustentabilidade. 

 

3.7 SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

A origem do termo sustentabilidade deriva do latim sustentare e, de acordo 

com Leonard Boff possui dois sentidos, um passivo e outro positivo: “O passivo diz 

que ‘sustentar’ significa segurar por baixo, suportar servir de escora, impedir que 

caia, impedir a ruína e queda”; já o ativo diz respeito ao “conservar, manter, proteger, 

nutrir, alimentar, fazer prosperar, subsistir, viver, conservar-se sempre à mesma 

altura e conservar-se bem” (BOFF, 2012, p. 31-32). Para o autor, “há poucas 

etiquetas mais usadas hoje do que o substantivo sustentabilidade e o adjetivo 

sustentável. Pelos governos, pelas empresas, pela diplomacia e pelos meios de 

comunicação”. E complementa: “É uma etiqueta que se procura colar nos produtos e 

nos processos de sua confecção para agregar-lhes valor (2012, p. 9). 

Hartmut Bossel afirma que só há uma alternativa à sustentabilidade, a não 

sustentabilidade. Segundo o autor, a grande questão da sustentabilidade é a 

dimensão temporal, ou seja, as ações não sustentáveis de agora raramente 

implicam em problemas imediatos, mas em impactos futuros, que podem ser 

destrutivos. Daí, portanto, a importância de se identificar e medir as ações para que 

continuemos a existir. Desse modo, para Bossel, sustentabilidade significa “manter; 

assegurar a existência; evoluir e prolongar” (BOSSEL, 2009, p.1) e é um conceito 
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dinâmico, sujeito às mudanças culturais, tecnológicas, econômicas etc. (2009, p. 4, 

tradução nossa): 

Sustentabilidade é um conceito dinâmico. Sociedades e seus meios 

mudam, tecnologias e culturas mudam, valores e aspirações mudam 

e uma sociedade sustentável deve permitir e amparar essas 

mudanças; deve permitir o desenvolvimento contínuo, viável e 

vigoroso. Isso é como definimos desenvolvimento sustentável. 

Apesar de o assunto ter ganhado relevância apenas nas últimas décadas, 

Ignacy Sachs lembra que o posicionamento organizacional sustentável na sociedade 

é assunto discutido desde a antiguidade. Segundo Sachs, economia e ética já 

tratavam de conceitos interligados desde Aristóteles, “por duas questões centrais de 

fundo: o problema da motivação humana (como deveríamos viver?) e a avaliação 

das conquistas sociais” (SACHS, 2004, p. 13). 

Desde a era da sociedade industrial, há registros sobre o termo 

responsabilidade socioambiental, mas acreditava-se à época que essa era uma 

responsabilidade primordialmente atribuída ao Estado. Com o passar do tempo, os 

problemas sociais crescentes no modelo capitalista, somados às duas crises do 

petróleo, passaram a alertar o mundo para as limitações do modelo produtivo e para 

a finitude de seus recursos ambientais. A responsabilidade socioambiental tornou-se, 

então, assunto relevante nas discussões governamentais e não governamentais. 

Em 1968, intelectuais e teóricos preocupados com questões relacionadas ao 

desenvolvimento sustentável criam o Clube do Roma. “Pode-se dizer que seu maior 

produto foi publicado na reunião de 1972, quando foi apresentado um relatório 

intitulado ‘Os Limites do Crescimento’” (OLIVEIRA et al., 2012, p. 70). A partir de 

então, diversas publicações, encontros e ações aprofundaram as discussões acerca 

da sustentabilidade. Destacam-se na década de 1990, a Eco Rio 92, a lei do balanço 

social, a criação de institutos, normas e iniciativas, como a ISO 14000, a Global 

Report Initiative e o Pacto Global. 
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Nos anos 2000, as iniciativas avançaram com a instituição dos Objetivos do 

Milênio, indicadores socioambientais, índices de governança corporativa e 

sustentabilidade entre outras ações, como destacado na Figura 2 abaixo. 

 

Figura 2 – Marcos Históricos da Sustentabilidade 

FONTE: Sousa (2006, p. 62) 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um esforço mais recente, 

começaram a ser estruturados durante a Conferência das Nações Unidas (ONU) 

Rio+20, em 2012. São 17 objetivos e 169 metas sobre questões de desenvolvimento 

sustentável que visam substituir os Objetivos do Milênio (ODM), cujo prazo expirou 

em 2015. Os 8 ODM se constituíam em: 1. Redução da Pobreza; 2. Atingir o ensino 

básico universal; 3. Igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4. 

Reduzir a mortalidade na infância; 5. Melhorar a saúde materna; 6. Combater o 
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HIV/Aids, a malária e outras doenças; 7. Garantir a sustentabilidade ambiental; 8. 

Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. 

Na declaração dos ODS, a ONU prevê uma força-tarefa multissetorial e global 

para o atingimento das metas até 2030. Segundo o PNUD, os ODS “estão sendo 

construídos sobre as bases estabelecidas pelos ODM, procurando completar o 

trabalho inacabado referente a eles e responder a novos desafios” (2015, p. 1).  

Tabela 1 - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

ODS1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares; 

ODS2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição, e promover a 
agricultura sustentável; 

ODS3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades; 

ODS4. Garantir educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de 
aprendizado ao longo da vida para todos; 

ODS5. Alcançar igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas; 

ODS6. Garantir disponibilidade e manejo sustentável da água e saneamento para todos; 

ODS7. Garantir acesso a energia barata, confiável, sustentável e moderna para todos; 

ODS8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos; 

ODS9. Construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável, e 
fomentar a inovação; 

ODS10. Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles; 

ODS11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis; 

ODS12. Assegurar padrões de consumo e produção sustentáveis; 

ODS13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos; 

ODS14. Conservar e promover o uso sustentável dos oceanos, mares e recursos marinhos para o 
desenvolvimento sustentável; 

ODS15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 
forma sustentável as florestas, combater a desertificação, bem como deter e reverter a degradação 
do solo e a perda de biodiversidade; 

ODS16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas 
em todos os níveis; 
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ODS17. Fortalecer os mecanismos de implementação e revitalizar a parceria global para o 
desenvolvimento sustentável. 

FONTE: PNUD (2015, p.1) 

 

Quando se trata da sustentabilidade restrita ao âmbito organizacional, 

observa-se que não há uma concordância teórica; o que se evidencia, segundo 

Bansi, é que os autores sobre o tema consideram em suas abordagens “dois 

elementos fundamentais presentes: o natural e o humano” (2013, p. 60). As últimas 

décadas marcaram o crescimento da cobrança sistêmica por melhores práticas 

organizacionais. As responsabilidades ambiental e social passam a fazer parte da 

agenda das empresas por obrigatoriedade legal e, em certa medida, por estratégia 

de perenidade e valorização de sua imagem. Em 1994, populariza-se o conceito do 

Triple Bottom Line, criado por John Elkington, que propõe ações empresariais 

baseadas nos pilares social, ambiental e econômico, que devem estar presentes em 

todas as práticas de forma interativa e indissociada. Dyllick e Hockerts (2002 apud 

BANSI, 2013, p. 62) definem o Triple Bottom Line da seguinte maneira: 

1. Organizações com a economia desenvolvida de modo sustentável 
possuem fluxo de caixa garantido em qualquer tempo, de modo a ser 
suficiente para sua liquidez enquanto produz retorno acima da média 
para seus stakeholders. 

2. Organizações ambientalmente sustentáveis utilizam apenas os 
recursos naturais em quantidade proporcional à reprodução natural, 
ou que possuam substitutos já desenvolvidos. Ademais, não causam 
emissões que possam acumular-se no meio ambiente em nível 
acima do por ele suportado, e ainda não estão envolvidas em 
atividades que degradam os serviços do ecossistema.   

3. Organizações socialmente sustentáveis agregam valor para as 
comunidades nas quais estão inseridas, no sentido de desenvolver o 
capital humano de parceiros individuais assim como de promover o 
capital social dessas comunidades. As empresas devem administrar 
seu capital social de modo que seus stakeholders possam entender 
suas motivações e também concordar com seu sistema de valor. 

Ainda para os autores, a sustentabilidade organizacional visa atender às 

necessidades imediatas dos stakeholders diretos e indiretos de uma empresa, “tais 

como acionistas, empregados, clientes, grupos de pressão, comunidades etc., sem 

comprometer sua capacidade de atender as necessidades dos stakeholders no 
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futuro” (BANSI, 2013, p. 63). De acordo com essa lógica, as empresas teriam, então, 

que “manter e fazer crescer a sua base de capital econômico, social e ambiental ao 

mesmo tempo em que contribuem ativamente para a sustentabilidade no domínio 

político” (BANSI, 2013, p. 63). 

Para Arie de Geus, não mirar nessas necessidades faz com que tantas 

organizações “faleçam jovens”: “Cada vez mais provas sugerem que as empresas 

fracassam porque suas políticas e práticas se baseiam excessivamente no 

pensamento e na linguagem da economia”. Segundo o autor, as empresas morrem 

jovens porque “seus gerentes focam exclusivamente a produção de bens e serviços 

e se esquecem de que a organização é uma comunidade de seres humanos 

fazendo negócios – qualquer negócio – para permanecer viva”. E complementa: “Os 

gerentes se preocupam com a terra, o trabalho e o capital e negligenciam o fato de 

que trabalho significa pessoas reais” (GEUS, 1998 apud RODRIGUEZ Y 

RODRIGUEZ, 2005, p. 50).  

Já as empresas vivas, como ele denomina as que se atentam às inter-

relações sustentáveis, “têm uma personalidade que lhes permite evoluir de forma 

harmoniosa”. Para Geus, essas organizações “conhecem sua própria identidade, 

compreendem como se enquadram no mundo, valorizam novas ideias e novas 

pessoas e aplicam os recursos com frugalidade, de modo a controlar o futuro” 

(GEUS, 1998 apud Rodriguez y Rodriguez, 2005, p. 50). 

 

3.8 PILARES DA SUSTENTABILIDADE 

Para se tratar dos pilares de sustentabilidade, é imprescindível referenciar 

Ignacy Sachs. Nas palavras de Bresser-Pereira, Sachs é hoje o principal economista 

mundial do desenvolvimento sustentável (2013, p. 361):  

É o economista que, conjuntamente com Maurice Strong e Marc 
Nerfin, ajudou a redigir a declaração final da Conferência das Nações 
Unidas de Estocolmo, de 1972, a partir da qual a proteção do 
ambiente se transformou em um problema e um objetivo mundial. 
Antes disso, porém, ele é um dos pioneiros da teoria econômica 
estruturalista do desenvolvimento (development economics) — uma 
teoria econômica desenvolvimentista que teve seu auge nos anos 
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1950, entrou em crise a partir de meados dos anos 1970 — quando a 
teoria econômica dominante se torna neoclássica e neoliberal — mas 
está reemergindo nos anos 2000 com o nome de macroeconomia 
estruturalista do desenvolvimento.  

Embora o “carro-chefe” de seus trabalhos seja o fator ambiental – assim como 

a enorme maioria das pesquisas acerca da sustentabilidade –, Sachs, de acordo 

com Bresser-Pereira, se importa, embora não se aprofunde em suas publicações, 

com o problema do trabalho: “Não apenas ao problema do emprego, mas também o 

do trabalho decente”. O próprio Sachs define o que ele entende por trabalho 

decente: “Um trabalho convenientemente remunerado [...] que se faz em condições 

de salubridade também aceitáveis e dá lugar a relações humanas que respeitam a 

dignidade do trabalhador” (2013, 362). 

Na década de 1970, a fim de organizar as boas práticas da sustentabilidade, 

Sachs elaborou cinco critérios fundamentais ou pilares da sustentabilidade: social, 

econômico, ecológico, espacial e cultural. Em 2002, o autor amplia o conceito e 

passa a considerar a existência de oito pilares, detalhados na Tabela 1: social, 

cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico; político nacional e político 

internacional; e destaca, ainda, o aspecto intertemporal da sustentabilidade, ou seja, 

considerando o legado para as próximas gerações.  

Tabela 2 – Critérios de Sustentabilidade 

Social a. Alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

b. Distribuição de renda justa; 

c. Emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 

d. Igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais.  

Cultural a. Mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição 
e inovação); 

b. Capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional 
integrado e endógeno; 

c. Autoconfiança combinada com abertura para o mundo. 

Ecológica  

 

a. Preservação do potencial de capital natureza na sua produção de 
recursos; 

b. Limitar o uso dos recursos não renováveis. 
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Ambiental a. Respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas 
naturais. 

Territorial a. Configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 
urbanas nas alocações do investimento público); 

b. Melhoria do ambiente urbano; 

c. Superação das disparidades inter-regionais; 

d. Estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 
ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 
ecodesenvolvimento). 

Econômico a. Desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado; 

b. Segurança alimentar; 

c. Capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção;  

d. Inserção soberana na economia internacional. 

Política  Nacional 

a. Democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 
humanos; 

b. Desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 
nacional, em parceria com todos os empreendedores; 

c. Um nível razoável de coesão social. 

Internacional 

a. Eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da 
paz e na promoção da cooperação internacional. 

b. Um pacote norte-sul de ecodesenvolvimento, baseado no princípio de 
igualdade (regra do jogo e compartilhamento da responsabilidade de 
favorecimento do parceiro mais fraco); 

c. Controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 
negócios; 

d. Controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 
gestão do meio ambiente e dos recursos naturais;  

e. Prevenção das mudanças globais negativas; proteção da diversidade 
biológica (e cultural); e gestão do patrimônio global, como herança comum 
da humanidade; 

f. Sistema efetivo de cooperação científica e tecnológica internacional e 
eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, 
também como propriedade da herança comum da humanidade. 

FONTE: Sachs (2009, p. 85-87) 
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Segundo Lamim-Guedes, ao ampliar o conceito, “Sachs deixa claro que, para 

alcançarmos a sustentabilidade, temos também de valorizar as pessoas, seus 

costumes e saberes”. E complementa: “Fica evidente que se deve ter uma visão 

holística dos problemas da sociedade, para além de focar apenas na gestão dos 

recursos naturais” (2013, p. 1). Ou seja, Sachs propõe que o desenvolvimento 

sustentável, com base nos pilares, é um caminho de construção de uma sociedade 

equilibrada. Essas ações, para o autor, não podem ser consideradas isoladamente, 

mas sim indissociáveis – tal como propõe Capra, na sua lógica quântica. 

A proposição de Sachs, no entanto, apresenta aspectos limitadores. Pelo 

próprio fato de ser um assunto mais bem explorado apenas nas últimas décadas, a 

sustentabilidade corporativa, como exposto, é uma questão carente de uma 

definição consensual e organizada. Somado a isso, a predominância do pilar 

ambiental quando se trata do assunto ainda é o mais recorrente, o que dificulta até 

mesmo um apanhado bibliográfico mais detalhado acerca de critérios tais como o 

social. 

Maia e Pires reforçam as limitações das dimensões da sustentabilidade 

propostas por Sachs, que “permitem visualizar os elementos envolvidos e afetados 

pelas interações existentes em um contexto de desenvolvimento territorial ou 

regional”, mas, completam os autores, “na perspectiva organizacional, os critérios 

abordados pelas dimensões não são claros” (2011, p.13). 

Como defensor da prática muito além da teoria, Sachs deixa aberto o seu 

trabalho para a evolução dos conceitos: “Quando nós deixamos de lado os modelos 

de teoria pura e nos voltamos para os mecanismos de ação mais ‘realistas’ […] o 

uso de modelos se torna efetivo, e, na nossa opinião, recomendável” e 

complementa: “As ciências sociais têm essencialmente um valor heurístico. Ajudam 

a fazer as perguntas certas [… ] mas as respostas a essas perguntas só podem vir 

da práxis” (SACHS, 1963, p. 21 apud BRESSER-PEREIRA, 2013, p. 33).  

Com base nessa abertura, o presente trabalho defende a partir de então o 

“emocional” – atingido por meio do desenvolvimento da Inteligência Emocional – 
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também como um pilar de sustentabilidade corporativa. Para basear tal argumento, 

serão apresentados o conceito de organizações emocionalmente inteligentes; o 

consórcio para pesquisas sobre Inteligência Emocional nas organizações – órgão 

criado com o intuito de reunir as principais pesquisas e práticas acerca do assunto 

em todo o mundo; as melhores práticas para o desenvolvimento da IE dentro das 

corporações; casos de empresas que apostaram na IE como estratégia; e, por fim, a 

visão de futuro em relação ao tema como pilar de perenidade organizacional.  

 

3.9 A ORGANIZAÇÃO EMOCIONALMENTE INTELIGENTE 

Muito além da dificuldade conceitual da sustentabilidade, o grande desafio é o 

de transportar a teoria da sustentabilidade, seja ela social, ambiental, econômica etc., 

à efetiva realidade das organizações. Como afirma Goleman (2001, p. 299): 

Numa conferência internacional de negócios a que compareci 
recentemente, foi perguntado à plateia: “Sua organização possui uma 
declaração de propósitos?”. Cerca de dois terços levantaram as 
mãos. A seguir, perguntou-se: “Essa declaração de propósitos 
descreve a realidade do dia a dia na organização?”. Poucas mãos 
continuaram erguidas. 

Para o autor, quando existe um hiato entre a visão declarada e a efetiva 

realidade, as consequências emocionais “podem ir do cinismo de autoproteção até a 

raiva e mesmo a desesperança”. E aponta: “As companhias cuja lucratividade é 

conquistada à custa da violação dos valores implícitos compartilhados por seus 

funcionários pagam um preço emocional: um fardo de vergonha e culpa, uma 

sensação de ganhos indevidos” (2011, p. 299). O autor defende que, para superar 

essas distorções entre o que está escrito e o que é praticado de fato, a organização 

precisa se tornar uma “organização emocionalmente inteligente”. Para ele, “a clareza 

a respeito dos valores, do espírito e da missão de uma organização conduz a uma 

autoconfiança decisiva na tomada de decisões empresariais”. E, mais do que isso, 

contribui para sua própria sobrevivência. Ou seja, uma empresa sustentável deve 

também ser uma organização emocionalmente inteligente (OEI). 

A essência da OEI está em superar as disparidades entre os valores que a 

empresa proclama e aqueles que ela de fato respeita. Goleman defende que uma 
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declaração de propósitos tem uma função emocional: “Articular a sensação 

compartilhada de algo bom, que permite às pessoas sentirem que o que fazem 

juntas vale a pena” (2001, p. 299).  

Para desenvolver a IE, a organização, assim como o indivíduo, deve ter muito 

claro quais são os seus valores, o que equivale, segundo o autor, à autopercepção 

emocional no nível individual. “A organização, assim como cada indivíduo, possui 

um perfil de pontos fortes e fracos, nas diferentes áreas de competências, sobre os 

quais tem certo grau de consciência”. Goleman afirma que qualquer competência 

organizacional pode ser mapeada em qualquer nível da organização “descendo 

através de cada unidade menor até as equipes de trabalho”. A grande questão é que 

poucas organizações analisam a si mesmas. “Quantas companhias sabem onde 

gerentes ineficientes contaminam seu pessoal com rancor e medo? Ou onde estão 

os núcleos de fato empreendedores, em meio ao seu pessoal?” (2001, p. 300).  

A partir desses conceitos, numa medição acerca da inteligência emocional 

organizacional realizada pelo Centro de Recursos e Desenvolvimento de Pessoal do 

Escritório de Gerenciamento de Pessoal do governo estadunidense, foram 

constatados “hiatos espantosos”. Segundo a realizadora do levantamento, Marilyn 

Gowing, os principais deles foram (2001, p. 300): 

- Autopercepção emocional: obter uma leitura do clima emocional no 
desempenho; 
- Realização: rastrear o ambiente em busca de dados cruciais e 
oportunidades para ação empreendedora; 
- Adaptabilidade: flexibilidade diante de desafios e obstáculos; 
- Autocontrole: desempenhar-se com eficiência sob pressão em vez 
de reagir em função do pânico, raiva ou susto; 
- Integridade: a confiabilidade que cria a confiança; 
- Otimismo: resistência diante de reveses; 
- Empatia: compreensão dos sentimentos e perspectivas dos outros, 
sejam clientes e fregueses ou o público interno; 
- Alavancagem da diversidade: utilização das diferenças como 
oportunidades; 
- Percepção política: compreensão das tendências principais nos 
campos econômico, político e social; 
- Influência: aptidão para estratégias de persuasão; 
- Formação de vínculos: a força de vínculos pessoais entre pessoas 
e segmentos dispersos de uma organização. 
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A partir desse levantamento, Goleman afirma: “Imagine-se a vantagem que 

terão as companhias que cultivam essas competências, bem como os problemas 

daquelas que não o fizerem” (2001, p. 301). E aponta as ações necessárias para o 

desenvolvimento dessas competências: autopercepção, bom gerenciamento das 

emoções e impulso para a realização.  

Segundo Almeida e Souza (2011, p. 2), o uso da Inteligência Emocional dos 

seus integrantes pode contribuir para a eficácia organizacional à medida que 

aprimora as relações  existentes, favorecendo o entendimento, a satisfação e, 

consequentemente, o rendimento em todas as funções do local de trabalho. A 

inobservância desses aspectos, no entanto, traz sem dúvida alguma, para Goleman, 

malefícios generalizados no nível organizacional. Ele cita que os efeitos destrutivos 

causados, por exemplo, “por um péssimo temperamento, trabalhadores intimidados 

ou chefes arrogantes – ou qualquer das dezenas de outras variedades de 

deficiências emocionais encontráveis no local de trabalho” trazem custos 

significativos que “podem ser constatados através do decréscimo no nível de 

produtividade, no aumento das perdas de prazo, em erros e acidentes, e no êxodo 

de funcionários para ambientes em que se sintam melhor” (2007, p. 167). Desta 

forma, a Inteligência Emocional se apresenta como fator crucial para a 

sustentabilidade de uma organização, já que “há nos baixos níveis de inteligência 

emocional no trabalho inevitavelmente um custo para o balanço final. Quando isso 

se generaliza; as empresas desabam e vão à ruína” (GOLEMAN, 2007, p. 168). 

Para o autor, o custo-benefício proporcionado pela Inteligência Emocional 

ainda é algo novo nas empresas e frequentemente ignorado. Goleman cita uma 

pesquisa realizada com 250 executivos na qual a grande maioria deles acreditava 

que, no trabalho, deveria ser usada a cabeça e não o coração. “Muitos disseram 

temer que a empatia ou solidariedade para com aqueles com quem trabalhavam os 

pusesse em conflito com as metas organizacionais”. Aponta, inclusive, que um dos 

executivos considerou “absurda a hipótese de sentir os sentimentos daqueles com 

quem trabalhava – seria, disse, impossível lidar com as pessoas”. Outros 

defenderam que se não mantivessem um distanciamento afetivo, “não seriam 

capazes de tomar decisões ‘duras’ que os negócios exigem”. Embora, segundo o 
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autor, a probabilidade seja de que “pudessem tomar essas decisões de modo mais 

humano” (2007, p. 168). 

Goleman defende, no entanto, que esse tipo de visão está se tornando cada 

vez mais obsoleto. Ele cita um estudo da psicóloga da Escola de Comércio de 

Harvard, Shoshona Zuboff, que aponta que as empresas passaram por uma radical 

revolução no último século e, consequentemente, a importância dada às emoções 

também mudou. “Houve um longo período de dominação administrativa na 

hierarquia empresarial, quando se premiava o chefe manipulador, o combatente na 

selva”. Mas, segundo a pesquisadora, essa hierarquia rígida começou a desmoronar 

na década de 1980, pressionada tanto pela globalização quanto pela tecnologia da 

informação. “O combatente da selva hoje simboliza o que as empresas eram ontem; 

o virtuoso em aptidões interpessoais é o que as empresas serão amanhã”. E um 

motivo “óbvio para que as aptidões emocionais devam ser a prioridade número um 

no plano das habilidades empresariais é o fato de promoverem mudanças radicais 

no plano das habilidades empresariais” (GOLEMAN, 2007, p. 168-169). 

Esse tipo de abordagem, com foco maior no fator humano vem sendo 

chamada de liderança transformacional, em contraponto à liderança transacional – 

aquela representada pela figura do chefe autoritário, o que Goleman chama acima 

de “combatente da selva”. 

Numerosas publicações recentes vêm defendendo a liderança 

transformacional como ingrediente crítico de sobrevivência organizacional. Essa 

conclusão pode ser identificada, por exemplo, nas conclusões de dois 

pesquisadores doutores da Universidade de Newcastle, na Austrália, James Hunt e 

Martin Fitzgerald. Em 2013, eles realizaram uma “varredura” bibliográfica a respeito 

da interligação entre liderança transformacional e Inteligência Emocional e 

concluíram que, apesar de incipiente, é pouco questionável a forte relação existente 

entre a IE e a LT (HUNT; FITZGERALD, 2013, p. 34). Nicholas Clarke, pesquisador 

da Escola de Negócios da Universidade de Southampton, na Inglaterra, 

acompanhou os desempenhos de 67 gestores de empresas do Reino Unido em seu 

estudo. Ele concluiu que os profissionais de maior pontuação em variados sistemas 

de avaliação de Inteligência Emocional e comunicação empática, obtinham melhores 
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resultados em seus projetos, eram melhor avaliados por suas equipes de trabalho e 

exerciam maior influência transformacional, segundo seus subordinados (CLARKE, 

2010, p. 5). 

A Inteligência Emocional também apresenta influência direta nos processos 

de mentoria nas organizações. Um trabalho realizado por pesquisadores da Escola 

de Negócios da Coreia do Sul, em parceria com as Universidades da Carolina do Sul 

e a Estadual da Pensilvânia, nos EUA, com 147 duplas de mentor e mentorado, 

aponta que nos processos em que o mentor apresentava comportamentos 

considerados emocionalmente inteligentes, o desenvolvimento do mentorado foi 

considerado mais veloz e seu comprometimento organizacional tido como mais 

elevado, em comparação com mentores mais rígidos, transacionais (CHUN et al. 

2010, p. 421). 

Num aprofundamento desse trabalho, a pesquisadora Gloria Miller aplicou um 

modelo de medição da IE e fez o acompanhamento de duplas de mentores e 

mentorados durante períodos variados de tempo – chegando a cinco anos em 

alguns casos. Um resultado interessante do estudo foi que os mentorados cujos 

mentores eram considerados líderes transformacionais, mais emocionalmente 

inteligentes, passaram com o tempo a apresentar atitudes semelhantes às de seus 

mentores, estabelecendo relacionamentos de melhor qualidade com seus colegas, 

além de intensificarem seu interesse pela organização, sua motivação e 

performance no trabalho (MILLER, 2015, p. 4). Segundo Boyatzis e Goleman, isso 

está relacionado aos recentes estudos sobre os neurônios-espelho, que “permitem 

ao indivíduo reproduzir emoções detectadas nos outros”. Nesse sentido, “certos 

gestos de um líder — exibir empatia e sintonia com o humor dos outros, mais 

especificamente — literalmente afetam a química do cérebro, dele e de seguidores” 

(2001, p. 2). Além desse espelhamento, foi identificado também nas duplas de 

mentoria mais emocionalmente inteligentes um “aumento na retenção dos talentos e 

melhora nos índices de avaliação do clima organizacional” (MILLER, 2015, p. 45, 

tradução nossa). 
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3.10 DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Defende-se até aqui que não há perenidade para uma organização que não 

se dedica à sustentabilidade de todas as suas relações e que a Inteligência 

Emocional é um fator crítico de sustentabilidade corporativa. Como, no entanto, 

estimular o desenvolvimento da IE e medir sua evolução? Serão apresentados a 

seguir as aptidões consideradas básicas de IE e a importância do papel da liderança 

no desenvolvimento da OEI e, por fim, as diretrizes e os programas de 

desenvolvimento de competências emocionais e sociais no trabalho, assim como os 

métodos de medição da Inteligência Emocional. Antes do desenvolvimento desses 

aspectos, no entanto, é imprescindível citar o Consórcio para Pesquisas sobre 

Inteligência Emocional nas Organizações (Consortium for Research on Emotional 

Intelligence in Organizations), que organiza, valida e concentra atualmente as 

principais pesquisas e ferramentas sobre o tema em todo o mundo. 

3.10.1 Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations 

O consórcio reúne pesquisadores dos EUA, Canadá, Oriente Médio, Europa e 

Austrália. Daniel Goleman e Cary Cherniss presidem atualmente o centro, que é 

composto por 12 membros fundadores, 89 pesquisadores independentes e cinco 

organizações. O objetivo do grupo é centralizar, discutir e promover os “estudos de 

alta qualidade” e os resultados práticos de ferramentas geradas a partir do tema na 

academia, em organizações privadas, governamentais e não governamentais e 

consultorias. O consórcio tem como apoiadores alguns dos nomes mais respeitados 

em estudos de liderança, como Warren Bennis, que escreveu no prefácio de uma 

das publicações do grupo o seguinte (CHERNISS; GOLEMAN, 2001, p. xv): 

Inteligência Emocional (IE), mais do que qualquer outro ativo, mais do que QI 
ou expertise técnica, é o mais importante fator geral de sucesso nas carreiras 
e nas empresas. E quanto maior o posicionamento hierárquico na 
organização, maior a importância da IE. Na minha opinião, o fator é 
responsável por 85% a 90% do sucesso de um líder numa organização. 

Desde as primeiras publicações acerca da IE, pessoas do mundo todo 

enxergaram as contribuições que a aplicação do tema poderia gerar nas empresas. 

Autores como Goleman passaram a ser procurados para opinarem sobre estudos 
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emergentes, ferramentas inspiradas no assunto, ideias etc. O consócio, portanto, 

nasce com “a missão de avaliar todo esse conhecimento sobre a promoção das 

competências da Inteligência Emocional nas organizações e desenvolver linhas 

mestras de aplicações práticas” (CHERNISS; GOLEMAN, 2001, p. xx). 

O site do consórcio é um compilado do Estado da Arte das pesquisas de 

Inteligência Emocional, composto por centenas de artigos, dissertações, teses, 

capítulos de livros e reportagens, bem como ferramentas, programas de 

treinamentos, metodologias de mensuração da IE e eventos pelo mundo. As 

categorias de pesquisa são: definições e críticas sobre IE; IE e validação de 

constructos; IE e interculturalidade; IE e processo decisório; IE e performance de 

trabalho; IE e liderança; IE e neurociência; IE e comportamento organizacional; IE e 

gestão da mudança; IE e estresse; IE liderança transformacional; IE, saúde e bem-

estar; IE e Educação; IE em professores e administradores; IE – programas e 

avaliação. Na varredura realizada pela presente autora, não foi identificado nenhum 

trabalho que relacionasse diretamente a IE à sustentabilidade corporativa, embora 

as publicações sejam de importância vital para a fundamentação do argumento de 

pesquisa deste trabalho.  

Na sequência, serão apresentadas inúmeras conclusões oriundas de anos de 

estudos acerca da IE, reunidas pelo Consórcio, assim como o desenvolvimento, 

ensino, aplicação organizacional e mensuração das competências emocionais e 

sociais, que, defende-se, constituem-se pilares para a sustentabilidade corporativa. 

3.10.2 Aptidões do profissional emocionalmente inteligente 

Um profissional emocional inteligente, de acordo com Daniel Goleman, 

apresenta três aptidões básicas: externa reclamações sob a forma de críticas 

construtivas, seja em processos de feedback, em reuniões ou no dia a dia; tem 

capacidade de criar uma atmosfera em que a diversidade não se transforma numa 

fonte de discórdia; e estimula o trabalho em equipe em detrimento de competições 

individuais. 
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3.10.2.1 Crítica inábil x Crítica hábil 

É atribuída ao filósofo Aristóteles a seguinte frase: “Qualquer um pode 

zangar-se – isso é fácil. Mas se zangar com a pessoa certa, na medida certa, na 

hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa – não é fácil”. Goleman considera a 

crítica um dos mais importantes desafios de um administrador. Para ele, o modo 

como são feitas e também recebidas as críticas diz muito sobre como as pessoas se 

sentem trabalhando em determinado local. Ele cita um exemplo de como a crítica 

mal construída pode ser altamente desmotivadora e impactar o trabalho de toda uma 

equipe (GOLEMAN, 2007, p.169): 
 
Ele era um engenheiro muito experiente, dirigia um projeto de 
desenvolvimento de programas de computador e estava apresentando o 
resultado de meses de trabalho de sua equipe ao vice-presidente para 
desenvolvimento de produtos da empresa. Os homens e mulheres que 
haviam trabalhado longos dias com ele, semana após semana, ali estavam, 
orgulhosos de mostrar o fruto de um esforço tão grande. Mas, quando o 
engenheiro acabou de fazer a apresentação do projeto, o vice-presidente 
voltou-se para ele e perguntou sarcasticamente: 
— Quanto tempo você tem de formado? Essas especificações são ridículas. 
Não têm chance de serem aprovadas por mim. 
O engenheiro, extremamente embaraçado e sem graça, ficou sentado 
macambúzio durante o resto da reunião, totalmente calado. O pessoal da sua 
equipe fez algumas observações pro forma — algumas hostis, inclusive — em 
defesa do projeto. O vice-presidente teve de se retirar e a reunião foi 
abruptamente interrompida, deixando um traço de ressentimento e raiva. 
Nas duas semanas seguintes, o engenheiro viveu obcecado com as 
observações feitas pelo vice-presidente. Desanimado e deprimido, estava 
certo de que nunca mais receberia outra tarefa importante na empresa e 
pensava em se demitir, embora gostasse de trabalhar ali. 
Finalmente, foi até o vice-presidente, lembrou-lhe da reunião, das críticas que 
fizera e falou do efeito desmoralizante que elas causaram. Depois fez uma 
pergunta bem objetiva: 
— Estou meio confuso com o que o senhor pretendia. Acho que não estava 
apenas querendo me embaraçar... tinha algum outro objetivo em mente? 
O vice-presidente ficou surpreso — não imaginara que suas observações 
tivessem causado tanta devastação. O que na verdade achara é que o projeto 
era bom, mas que deveria ser mais elaborado; não pretendera absolutamente 
descartá-lo. Simplesmente não percebera, disse, como se expressara mal, 
nem que havia ferido os sentimentos de alguém. E, ainda que tarde, 
desculpou-se. 

O caso, segundo Goleman, ilustra bem um problema de ausência de 

feedback. “Em sua acepção original, formulada pela Teoria dos Sistemas, o 

feedback consiste no intercâmbio de informações sobre o funcionamento de parte de 

um sistema, já que uma parte interage com as demais” (2007, p. 170), ou seja, se 
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uma parte sai da harmonia com o todo, o feedback serve para que ela seja 

reajustada. Numa empresa, a lógica deveria ser semelhante: “Sem feedback as 

pessoas ficam no escuro; não têm ideia da avaliação que o chefe faz de seu 

trabalho, com os colegas, ou o que é esperado delas” (GOLEMAN, 2007, p. 170). E 

os problemas gerados pela ausência de feedback tendem a se agravar com o 

passar do tempo. 

Quando a crítica é feita sem habilidade, com carga de sarcasmo, repugnância 

e descaso, provoca uma reação defensiva da pessoa que a recebe, assim como a 

fuga da responsabilidade e uma forte desmotivação pelo sentimento de ter sido 

injustamente tratada. A situação é agravada, segundo Goleman, quando gestores 

são muito críticos, mas pouco elogiosos. “Quando o chefe não diz imediatamente o 

que sente, isso leva a um lento acúmulo de frustração. E aí, um dia, explode”. O 

autor lembra que as pessoas tendem a criticar apenas quando se sentem 

transbordadas e ficam irritadas demais para se conterem. “E é aí que fazem a crítica 

da pior forma”. Esses ataques, no entanto, “são como um tiro que sai pela culatra. 

São recebidos como afronta e quem os recebe fica, por sua vez, com raiva. É a pior 

maneira de motivar alguém” (GOLEMAN, 2007, p. 172). 

Já a crítica hábil é focada no que a pessoa fez ou pode fazer e não em traços 

de caráter, ou seja, pautada no “fazer” e não no “ser”. O vice-presidente do exemplo 

citado acima poderia, por exemplo, ter dito: “O principal problema nesta etapa é que 

seu plano vai demorar muito e com isso elevar os custos. Eu gostaria que você 

pensasse mais sobre sua proposta, para ver se descobre uma maneira de reduzir o 

tempo de execução do serviço”. A mensagem, se transmitida dessa maneira, 

causaria uma reação oposta à da crítica destrutiva: “Em vez de criar impotência, 

raiva e revolta, oferece a possibilidade de um melhor desempenho e sugere o início 

de um plano para isso” (2007, p. 172). Goleman cita ainda alguns conselhos sobre a 

arte de criticar, elaborados pelo psicanalista e consultor organizacional Harry 

Levinson (2007, p. 172-173): 

- Seja específico. Pegue um incidente importante, um fato que ilustre um 
problema crítico que precise ser resolvido, ou um padrão de deficiência, como 
a incapacidade de realizar bem determinadas etapas de um serviço. É 
desmoralizante simplesmente ouvir que estamos fazendo “alguma coisa 
errada”, sem saber que coisas são essas para que possamos corrigi-las. 
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Concentre-se nos detalhes, dizendo o que a pessoa fez bem, o que fez mal, 
dando-lhe a oportunidade de mudar. Não faça rodeios, nem seja indireto nem 
evasivo; isso confundirá a verdadeira mensagem. A especificidade — diz 
Levinson — é tão importante no elogio quanto na crítica. Não vou dizer que o 
elogio vago não tenha nenhum efeito, mas não tem muito, e não se pode 
aprender com ele. 

- Ofereça uma solução. A crítica, como todo feedback útil, deve ser 
acompanhada de uma sugestão para resolver o problema. De outro modo, 
deixa quem a recebe frustrado, desmoralizado ou desmotivado. A crítica pode 
abrir portas para outras alternativas de que a pessoa não se dera conta ou 
simplesmente sensibilizar para deficiências que exigem atenção — mas deve 
incluir sugestões sobre como cuidar desses problemas. 

- Faça a crítica pessoalmente. As críticas, como os elogios, são mais efetivas 
cara a cara e em particular. As pessoas que não se sentem à vontade para 
fazer críticas — ou um elogio — provavelmente devem querer fazê-lo à 
distância, através de um memorando, por exemplo. Mas esta é uma forma de 
comunicação muito impessoal e rouba da pessoa que a recebe a 
oportunidade de responder ou de prestar esclarecimentos. 

- Seja sensível. Este é um apelo pela empatia, para estar sintonizado com o 
impacto que você provoca com o que diz e como o diz sobre a pessoa a 
quem você se dirige. Levinson observa que os administradores que têm 
pouca empatia são mais inclinados a dar feedback de uma maneira que 
machuca, com o arrepiante sarcasmo. Feita desta forma, a crítica é 
destrutiva; em vez de abrir caminho para uma correção, cria um revide 
emocional de ressentimento, raiva, defensividade e distanciamento. 

Já para quem recebe a crítica, Levinson aconselha enxergá-la como uma 

informação valiosa, que pode servir para aprimorar o trabalho, não um ataque 

pessoal. É importante também conter o impulso para cair na defensiva, deixando de 

assumir a devida responsabilidade. “Caso seja muito perturbador, peça para 

continuar a conversa mais tarde, após o período necessário para a absorção da 

mensagem difícil e para esfriar um pouco”. Por fim, “ele aconselha as pessoas a 

verem a crítica como uma oportunidade de trabalhar junto com quem critica, para 

resolver o problema, e não como uma situação de confrontamento” (GOLEMAN, 

2007, p. 173). 

3.10.2.2 Discórdia x Diversidade 

Outro ponto importante a ser trabalhado para o desenvolvimento emocional 

na organização, segundo Goleman, são os preconceitos individuais, mesmo que 

velados ou até inconscientes. Uma organização, para o autor deve promover a 

tolerância, ainda que os preconceitos individuais permaneçam. “Mas como pode 
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uma empresa fazer isso? A triste verdade é que a panóplia de ‘cursos de 

treinamento’ de um dia, um vídeo ou um fim de semana não parecem acabar com o 

fanatismo dos empregados” (2007, p. 175). Para compreender o que se pode fazer, 

então, é útil primeiramente compreender as raízes do preconceito, que, segundo 

Goleman, “são um tipo de aprendizado emocional que ocorre na tenra idade, o que 

torna difícil erradicar esse tipo de reação, mesmo em pessoas que, adultas, acham 

errado tê-la” (2007, p. 175).  

Como exposto, preconceitos são difíceis de serem simplesmente eliminados, 

porém o autor defende que os atos de preconceitos podem sim ser sufocados. 

Nesse sentido, valem afirmações oficiais, reprimendas e o próprio ato de chamar 

preconceito de preconceito. Goleman cita uma declaração de um executivo da IBM 

para exemplificar uma ação de desestímulo a hostilidades: “Não toleramos ofensas 

ou insultos de qualquer tipo; o respeito ao indivíduo é fundamental na cultura da 

IBM” (1990 apud GOLEMAN, 2007, p. 177). Esse tipo de posicionamento da direção 

de uma organização desencoraja atos futuros de preconceito. Em suma, o mais 

prático é suprimir os atos em vez de buscar suprimir o preconceito em si. Isso 

porque, como será apresentado a seguir, a diversidade produz soluções melhores, 

mais criativas e eficazes. 

3.10.2.3 Trabalho em equipe 

A mais tradicional forma de trabalho em equipe nas empresas são as 

reuniões. Essas, porém, são, para Goleman, apenas o mais óbvio e antiquado 

exemplo de compartilhamento do trabalho. “As redes eletrônicas, emails, 

teleconferências, equipes de trabalho, redes informais e coisas do gênero estão 

surgindo como novas entidades funcionais nas organizações” (2007, p. 178).  

Quando as pessoas se reúnem para solucionar um problema é possível que 

surja uma espécie de QI de grupo, que, via de regra, é muito mais poderoso do que 

a simples soma dos “QIs” de cada um. Essa teoria é de Robert Sternberg e Wendy 

Williams, psicólogos de Yale (1988 apud GOLEMAN, 2007, p. 179). Os autores, no 

entanto, expõem que o oposto também pode acontecer, um grupo pode ficar mais 

“burro”. O que diferencia uma coisa da outra é o quanto os integrantes são capazes 
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de criar um clima harmônico e amistoso de trabalho, a fim de que os talentos de 

cada um sejam aproveitados. Isso demanda uma boa dose de IE, segundo Goleman. 

Como, então, desenvolver as capacidades emocionais e sociais de uma equipe para 

que trabalhem de forma a construir um QI de grupo, gerando resultados expressivos 

para a organização? É o que será apresentado a seguir. 

3.10.3 Etapas do desenvolvimento da Inteligência Emocional nas 

organizações 

Segundo Richard Boyatzis, “toda pessoa interessada em desenvolver, 

compreender ou intensificar uma mudança desejada pode ser ajudada por modelos 

de desenvolvimento” (2006, p. 607, tradução nossa). Boyatzis integra a equipe de 

pesquisas sobre a Inteligência Emocional nas organizações composta por vários dos 

nomes citados até aqui, entre eles Goleman e Cherniss. Seus estudos se baseiam 

no desenvolvimento de programas de ensino da IE no mundo corporativo. 

Juntamente com Ellen Oosten, Boyatzis sugere um modelo de cinco etapas 

(BOYATZIS; OOSTEN, 2003, p. 2-5, tradução nossa): 

A primeira etapa do processo é a descoberta dos aspectos que a pessoa 

considera ideais para si, o “ser ideal”. De um modo sistêmico, o importante nessa 

fase é levantar o que a pessoa quer para sua vida, seu trabalho, o meio em que vive, 

o que a faz feliz até se chegar a um senso de propósito. A etapa seguinte é a análise 

dos aspectos do presente, o “ser real”, ou seja, como o individuo vem se 

comportando, a partir de um feedback 360 acerca de competências relacionadas à 

Inteligência Emocional. É importante que o resultado seja analisado junto com um 

coach para que seja, então, desenhado um retrato do cenário presente.   

A partir dessas informações, na terceira fase é feito um plano de 

desenvolvimento, com base nos pontos fortes e fracos mapeados, que visa 

mudanças de comportamentos que a pessoa considere prejudiciais e o reforço 

daqueles identificados como importantes. A quarta etapa é a efetivação do plano no 

ambiente de trabalho, a partir de tarefas e prazos construídos em conjunto com o 

coach. Nesse momento, deve ser feito um levantamento da contribuição financeira 

que a pessoa agrega à empresa para poder mensurar o retorno sobre o 
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investimento ao final do processo de desenvolvimento de liderança emocionalmente 

inteligente. A quinta e última fase é o acompanhamento e o encorajamento do 

profissional para que ele siga implementando as mudanças comportamentais ao 

longo do tempo (BOYATZIS; OOSTEN, 2003, p. 2-5, tradução nossa).  

Figura 3 – DESENVOLVIMENTO DA IE EM CINCO ETAPAS 

 

FONTE: Boyatzis; Oosten (2003, p. 2-5) 

Um caso citado pelos autores que demonstra o impacto financeiro do 

desenvolvimento da Inteligência Emocional nas organizações é o de uma 

transportadora fundada em 1930, com mais de 26 mil funcionários e que possui 379 

terminais de distribuição nos EUA e Canadá. A direção da empresa realizou o 

programa de desenvolvimento com líderes de todos os níveis gerenciais. Em três 

anos, a economia de gastos gerais nas estradas foi de seis milhões de dólares, o 

número de reclamações de consumidores reduziu 43% anualmente, e os acidentes 

de trabalho diminuíram 41% (BOYATZIS; OOSTEN, 2003, p. 2). 
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3.10.4 Mensuradores de Inteligência Emocional 

Embora seja crescente a constatação de que o desenvolvimento da 

Inteligência Emocional traga resultados práticos e vitais para as organizações, 

muitos tomadores de decisões deixam de investir em treinamentos e programas de 

desenvolvimento por julgarem o assunto subjetivo e pouco tangível no que se refere 

a acompanhamento de resultados individuais. Com o objetivo de facilitar esse ponto, 

diversas ferramentas de mensuração vêm sendo criadas nos últimos anos. 

Entre os numerosos instrumentos que têm surgido em todo o mundo, o 

Consócio para Pesquisas sobre Inteligência Emocional nas Organizações 

(EIConsortium) valida como principais os seguintes instrumentos mensuradores: 

Quociente de Inteligência Emocional (EQ-i), Investigação 360 de Competência 

Emocional e Social (ESCI), Investigação Genos de Inteligência Emocional (Genos 

EI), Investigação Group de Competência Emocional (GEC), Teste Mayer Salovey 

Caruso de Inteligência Emocional (MSCEIT), Perfil de Competência Emocional 

(PEC), Investigação Autodescritiva Schutte (SSRI), Questionário Trait de Inteligência 

Emocional (TEIQue), Escala Wong de Inteligência Emocional (WEIS) e Perfil de 

Inteligência Emocional Work Group (WEIP). A seguir, a apresentação de cada um 

dos instrumentos de acordo com o site do EIConsortium (eiconsortium.org). 

3.10.4.1 Quociente de Inteligência Emocional (EQ-i) 

O questionário, desenvolvido a partir do modelo Bar-On de inteligências social 

e emocional, consiste em 133 itens e leva aproximadamente 30 minutos para ser 

realizado. A indicação etária é a partir dos 16 anos. O EQ-i é composto por cinco 

escalas e 15 subescalas. São elas (BAR-ON, 2006): 
1. Intrapessoal (autoconsciência e autocomunicação) 
- Auto-observação: percepção fiel, compreensão e aceitação de si; 
- Percepção emocional: percepção e compreensão das emoções do 
outro; 
- Assertividade: expressão efetiva e construtiva das emoções para si 
e para os outros; 
- Independência: ser resiliente e emocionalmente independente de 
outras pessoas; 
- Autorrealização: ser capaz de alcançar objetivos e de desenvolver o 
potencial de outras pessoas. 
 
2. Interpessoal (consciência social e relacionamento interpessoal) 
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- Empatia: perceber e compreender como as outras pessoas se 
sentem; 
- Responsabilidade social: possuir identificação com alguma equipe e 
cooperar com outras pessoas; 
- Relacionamento interpessoal: ser capaz de estabelecer 
relacionamentos mutuamente satisfatórios e se relacionar bem com 
os outros; 
 
3. Gerenciamento do estresse (gerenciamento e regulação 
emocional) 
- Tolerância ao estresse: gerenciar emoções de modo efetivo e 
construtivo; 
- Controle de impulsos: controlar emoções de modo efetivo e 
construtivo. 
 
4. Adaptabilidade (gerenciamento de mudanças) 
- Validação com a realidade: relacionar objetivamente os 
pensamentos e sentimentos de acordo com cada cenário; 
- Flexibilidade: adaptação e ajuste dos pensamentos e sentimentos a 
mudanças de cenários; 
- Resolução de problemas: ser capaz de resolver problemas 
pessoais e profissionais. 
 
5. Estado de humor (automotivação) 
- Otimismo: ser positivo e enxergar o lado bom da vida; 
- Felicidade: satisfazer-se consigo, com os outros e com a vida em 
geral. 

3.10.4.2 Investigação 360 de Competência Emocional e Social (ESCI) 

Essa ferramenta objetiva diferenciar o líder altamente eficaz do comum. A 

coleta de dados é feita em 360 graus, ou seja, a partir de informações de todos que 

trabalham diretamente com a pessoa, independentemente da hierarquia. O ESCI se 

propõe não apenas a avaliar o desempenho emocional do indivíduo, como também 

desenvolve o feedback e apresenta caminhos de desenvolvimento. O teste leva de 

30 a 45 minutos para ser feito e possui 12 escalas de competência: 
1. Autopercepção emocional: reconhecimento das emoções e seus 
efeitos; 
2. Autocontrole emocional: conter de modo constante emoções e 
impulsos perturbadores; 
3. Adaptabilidade: flexibilidade em lidar com mudanças; 
4. Gerenciamento de performance: esforço de se aprimorar e 
encontrar padrões de excelência; 
5. Visão positiva: persistência na busca por objetivos, apesar de 
percalços; 
6. Empatia: sentir e compreender as emoções e perspectivas alheias 
e ter interesse genuíno em suas preocupações; 
7. Percepção organizacional: identificar o nível emocional de um 
grupo e suas relações de poder; 



77 

 

8. Coach e Mentor: sensibilizar-se com o desenvolvimento e com as 
necessidades de outras pessoas, reforçando suas habilidades; 
9. Liderança inspiradora: inspirar e guiar indivíduos e grupos; 
10. Influência: exercer estratégias eficazes de persuasão; 
11. Gerenciamento de conflitos: negociação e resolução de 
desentendimentos; 
12. Trabalho em equipe: trabalhar em conjunto para a conquista de 
metas e ser capaz de estimular a sinergia grupal. 
 

3.10.4.3 Investigação Genos de Inteligência Emocional (Genos EI) 

A Genos Ei é uma ferramenta 360 graus para avaliação de comportamento 

organizacional. Ela mede a frequência com que os indivíduos demonstram 

inteligência emocional organizacional, de acordo com um modelo de sete fatores. O 

teste foi desenvolvido por pesquisadores da universidade de Swinburne, na Austrália, 

e, por esse motivo também é conhecido por Teste de Inteligência Emocional 

Swinburne (SUEIT). O questionário pode ser preenchido online, consiste em 70 

perguntas, leva aproximadamente 15 minutos e é indicado para pessoas que 

tenham entre 17 e 75 anos. As áreas avaliadas são: 
 
1. Autopercepção emocional: habilidade de perceber e compreender 
o impacto das emoções nos pensamentos, decisões, 
comportamentos e performance no trabalho; 
2. Expressão emocional: capacidade de demonstrar confiança e 
interesse genuíno nos outros; 
3. Percepção emocional dos outros: compreensão do que motiva, 
engaja e conecta o outro; 
4. Lógica emocional: utilização das emoções para a tomada de 
decisões e abertura para decisões de outras pessoas; 
5. Autogerenciamento emocional: capacidade de promover em si a 
motivação, de lidar com pressão e ter habilidade de lidar com as 
emoções para construir laços interpessoais; 
6. Gerenciamento emocional dos outros: capacidade de estimular a 
performance dos outros, gerar ambiente propício para o 
desenvolvimento das pessoas e gerenciar com eficácia os conflitos; 
7. Autocontrole emocional: bem-estar emocional, capacidade de 
manter clareza em situações de estresse e lidar eficazmente com 
situações que provocam fortes emoções. 

3.10.4.4 Investigação Group de Competência Emocional (GEC) 

Segundo o EIConsortium, essa ferramenta é baseada no trabalho dos 

pesquisadores Vanessa Druskat e Steven Wolff, que são pioneiros na aplicação dos 

conceitos de Inteligência Emocional em nível grupal. A pesquisa deles constata, de 
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acordo com o EIConsortium, a partir de numerosos estudos de caso, que a aplicação 

da GEC melhora a efetividade da construção de capital social, o que facilita o 

engajamento a tarefas e processos dentro das organizações. A ferramenta é 

aplicada no momento em mais de 150 equipes, acompanhadas por nove diferentes 

grupos de pesquisa, cujos feedbacks estariam validando sua eficácia. De um modo 

geral, a GEC se foca em três níveis, individual, grupal e externo, e avalia em cada 

item tanto a percepção quanto o gerenciamento das emoções: 
 
1. Individual 
- Percepção: entendimento interpessoal; 
- Gerenciamento: confrontar membros que quebram as regras; 
importar-se com os relacionamentos. 
2. Grupal 
- Percepção: autopercepção grupal; 
- Gerenciamento: criação de recursos para trabalhar as emoções; 
criação de um clima organizacional otimista; resolução proativa de 
problemas. 
3. Externo 
- Percepção organizacional; 
- Gerenciamento: construção de relacionamentos extraequipe. 

3.10.4.5 Teste Mayer Salovey Caruso de Inteligência Emocional (MSCEIT) 

O MSCEIT objetiva medir a Inteligência Emocional de indivíduos. É composto 

de 141 questões, leva entre 30 e 45 minutos, é indicado para pessoas acima dos 17 

anos e mede quatro aspectos da Inteligência Emocional: 
 
1. Percepção das emoções: habilidade de perceber emoções em si e 
nos outros, assim como em histórias, música, arte, objetos, entre 
outros estímulos; 
2. Gerenciamento dos pensamentos: habilidade de gerar, utilizar e 
ativar emoções para comunicar sentimentos ou empregar as 
emoções em processos cognitivos; 
3. Compreensão emocional: habilidade de traduzir informações 
emocionais, de compreender que emoções estão envolvidas nos 
processos e nos relacionamentos e interpretar seus significados e 
implicações práticas; 
4. Gerenciamento emocional: habilidade de se abrir aos sentimentos 
e ajustá-los, assim como promover compreensão e aprendizado. 
 

3.10.4.6 Perfil de Competência Emocional (PEC) 

O PEC é um teste aperfeiçoado ao longo de mais de 10 anos de pesquisa 

sobre a aplicação da IE nas organizações. O objetivo é medir de modo separado as 
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inteligências intra e interpessoal. De acordo com o EIConsortium, a avaliação 

contempla as cinco competências principais, reconhecimento, compreensão, 

expressão, controle e uso das emoções, distinguindo a inteligência sobre as 

emoções próprias da referente às dos outros. A pesquisa foi considerada relevante 

pelo consórcio por ter sido validada em aproximadamente 22 mil aplicações. É, no 

entanto, uma ferramenta recomendada para pesquisas e processos de 

autodesenvolvimento e não para decisões organizacionais. Como não possui 

finalidade comercial, é uma das poucas cuja reprodução está gratuitamente 

disponível. A versão completa possui 50 questões e, a curta, 20; e levam de cinco a 

15 minutos para serem respondidas. O teste deve necessariamente ser aplicado por 

profissional de psicologia ou pesquisador da Inteligência Emocional e contempla as 

cinco dimensões acima citas, 10 subescalas e os fatores intra e interpessoal: 

1. Identificação emocional: em si e nos outros; 
2. Compreensão emocional: de si e dos outros; 
3. Expressão emocional: para si e para os outros; 
4. Controle emocional: das minhas emoções e das dos outros; 
5. Utilização das emoções: minhas e dos outros. 

3.10.4.7 Investigação Autodescritiva Schutte (SSEIT) 

O Teste SSEIT é composto por 33 itens que captam a autopercepção a 

respeito do nível de desenvolvimento da IE. É, segundo o EIConsortium um modelo 

útil na utilização conjunta com outras ferramentas de avaliação dentro das 

organizações, já que possibilita uma comparação entre a autopercepção e a 

percepção externa do indivíduo. O SSEIT contempla três aspectos da IE: 
1. Avaliação e expressão das emoções; 
2. Controle das emoções; 
3. Uso das emoções. 

3.10.4.8 Questionário Trait de Inteligência Emocional (TEIQue) 

O teste TEIQue é fruto de pesquisas do Laboratório Psicométrico da 

Universidade de Londres (UCL). A ferramenta possui diferentes formatos (curto, 

completo, 360 graus curto e 360 graus completo), é direcionada tanto ao uso 

comercial quando acadêmico e está disponível em mais de 20 idiomas. As 15 

facetas emocionais avaliadas são: 
1. Adaptabilidade; 
2. Assertividade; 
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3. Percepção emocional (em si e nos outros); 
4. Expressão emocional; 
5. Gerenciamento das emoções (em si e nos outros); 
6. Controle emocional; 
7. Impulsividade; 
8. Relacionamentos; 
9. Autoestima; 
10. Automotivação; 
11. Consciência social; 
12. Gerenciamento do estresse; 
13. Postura empática; 
14. Postura alegre; 
15. Postura otimista. 

3.10.4.9 Escala Wong de Inteligência Emocional (WEIS) 

A Escala WEIS foi desenvolvida por pesquisadores chineses e consiste em 

duas etapas de autoavaliação. A primeira contém 20 cenários; os respondentes 

devem escolher uma opção que melhor reflita sua reação em cada um dos cenários. 

A segunda parte possui 20 pares de habilidades. Os respondentes devem, nesse 

caso, optar por uma habilidade, em cada par, que melhor represente seu 

comportamento. A ferramenta contempla quatro domínios da IE: 
1. Autoconsciência e expressão das emoções; 
2. Consciência e reconhecimento das emoções nos outros; 
3. Autocontrole emocional; 
4. Uso da IE na melhora de performance. 

3.10.4.10 Perfil de Inteligência Emocional Work Group (WEIP) 

O perfil WEIP é autoavaliativo e pode ser utilizado para medir Inteligência 

Emocional de indivíduos ou grupos. Há dois formatos de questionários, de 18 e 12 

itens, que apresentam em cada um dos itens uma escala de 1 a 7, sendo que “1” 

representa “discordo completamente” e, “7”, “concordo plenamente”. O WEIP é 

baseado em duas dimensões da IE, habilidade de lidar com as próprias emoções e 

com as dos outros, e essas, por sua vez, são divididas em cinco subescalas: 
1. Reconhecimento das emoções; 
2. Negociação com as próprias emoções; 
3. Gerenciamento emocional; 
4. Reconhecimento das emoções dos outros; 
5. Gerenciamento das emoções dos outros. 
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3.10.4.11 Medida de Inteligência Emocional Siqueira, Barbosa & Alves (MIE) 

Apesar de não constar da validação do EIConsortium, cabe citar A MIE por 

ser a ferramenta nacional mais citada nas publicações acerca da mensuração da IE 

no Brasil. A medida se baseia em cinco habilidades emocionais: autoconsciência, 

automotivação, autocontrole, empatia e sociabilidade, e é composta por 126 itens. 

“Os itens foram elaborados de tal forma que refletissem ações presentes dos 

indivíduos (primeira pessoa do indicativo), evitando-se frases que descrevessem 

crenças ou afetos” (SIQUEIRA et. al., 1999, p. 147). A amostragem prática de 

validação foi de 972 pessoas. Por ser uma medida de autorrelato, os próprios 

autores ressaltam a limitação da MIE: “Embora fatorialmente válida e com índices de 

precisão satisfatórios para aplicações científicas, entende-se que a MIE seja uma 

medida passível de sofrer influência de direcionamento das respostas por parte dos 

seus respondentes” (SIQUEIRA et. al., 1999, p. 151). Além das próprias falhas de 

autopercepção, os autores destacam ainda que “maioria dos seus itens positivos 

parece possuir conotação de desejabilidade social” (SIQUEIRA et. al., 1999, p. 151), 

e, portanto, algumas pessoas podem manipular os dados para terem resultados que 

julguem melhores. 

Dessa forma, ressalta-se que as ferramentas se apresentam como medidas 

acessórias, ou seja, a eficácia do desenvolvimento de Inteligência Emocional nas 

organizações será maior se houver um acompanhamento mais profundo, seja de 

coaching, mentoria, liderança transformacional, programas, treinamentos, entre 

outros. 
 

3.11 CASOS ORGANIZACIONAIS 

A seguir serão apresentados casos de organizações que aplicaram em suas 

estratégias ferramentas de IE, seja para contratação de funcionários ou para o 

treinamento de competências emocionais e sociais de seus profissionais. 

3.11.1 Caso Johnson & Johnson's 

Em 1998, segundo Cavallo e Brienza (2011, p. 1, tradução nossa), um 

executivo sênior da Johnson & Johnson's Consumer Companies (J&J) leu o artigo 
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da Harvard Business Review “O que faz um líder?” (What Makes a Leader), escrito 

por Daniel Goleman, que tratava da Inteligência Emocional como fator central do 

sucesso da liderança. Ao ver muito sentido nas ideias de Goleman, ele levou a 

questão à alta administração da companhia, que, então, decidiu empenhar um 

estudo sobre a Inteligência Emocional dos líderes de toda a organização. 

Participaram do estudo 358 gestores e mais de 1.400 funcionários, com no mínimo 

dois anos na empresa, escolhidos de modo aleatório em 37 países, 40% da América 

do Norte, 25% da Europa, 20% da Ásia, África e Oriente Médio e 15% da América 

Latina. “O propósito era determinar se as competências emocionais, sociais e 

relacionais identificadas por Goleman e outros teóricos da IE de fato estavam 

relacionadas à performance dos líderes” (CAVALLO; BRIENZA, 2011, p. 2, tradução 

nossa). 

As consultoras Cavallo e Brienza explicam que a metodologia utilizada foi um 

“blend” (mix) de três ferramentas: o modelo de avaliação de competência de 

liderança da própria empresa (J&J Leadership Competency Model), um teste externo 

de medição de liderança (The Standards of Leadership© – SOL) e um questionário 

de medição de Inteligência Emocional (The Emotional Competence Inventory©). A 

ferramenta interna “contém um conjunto de competências tradicionais de liderança, 

construído de acordo com os valores da J&J, que engloba a visão da empresa e sua 

filosofia de responsabilidade, integridade e comportamento ético” (2001, p. 2, 

tradução nossa). O modelo SOL inclui: alcance de metas organizacionais, promoção 

de inovação, gestão da complexidade, foco no cliente, desenvolvimento de pessoas, 

construção de alianças, gestão da mudança e alinhamento com os valores 

organizacionais. Já o questionário de IE integra vinte competências sociais e 

emocionais, baseadas nos quatro domínios individuais e interpessoais: 

autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e habilidades sociais. A 

partir dessa fusão, foram formuladas 138 perguntas e criadas escalas de 

performance, assim como categorias de acordo com os cargos, gênero e localização 

geográfica. 

Os resultados revelaram “uma forte relação entre alta performance e 

competências emocionais”, validando, dessa forma, “a ideia teórica de que as 

competências emocionais e relacionais, comumente referidas como Inteligência 
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Emocional, são um fator-chave na performance de liderança” (CAVALLO; BRIENZA, 

2011, p. 3-4, tradução nossa). De modo geral, os líderes de maior performance 

tiveram pontuação superior a 4.1, numa escala de 0 a 5, nas quatro dimensões 

sociais e emocionais. De acordo com as consultoras, seis competências se 

destacaram na pesquisa como principais nesse grupo de alta performance: 

autoconfiança, motivação por resultados, iniciativa, liderança, influência e otimização 

de mudanças. 

A pesquisa demonstrou pouca diferença nos resultados entre líderes homens 

e mulheres. Cabe, no entanto, destacar as distinções regionais. Os líderes da 

América do Norte e Europa receberam pontuações bem mais elevadas nos quesitos 

sociais e emocionais na comparação com outras regiões. Os asiáticos foram os que 

obtiveram as avaliações mais baixas de seus subordinados. 

Uma série de mudanças foi motivada na organização após esse estudo. O 

modelo de avaliação foi modificado, incluindo a Inteligência Emocional; um novo 

sistema de feedback online foi desenvolvido; programas de desenvolvimento de 

Inteligência Emocional passaram a ser aplicados em todos os países em que a 

companhia está instalada; e as decisões estratégicas, segundo as autoras, 

passaram a se basear na teoria das Organizações Emocionalmente Inteligentes. 

3.11.2 Outros casos 

Serão apresentados abaixo 19 casos que demonstram resultados do 

desenvolvimento da IE nas organizações. Cary Cherniss foi o responsável pelo 

resumo dos casos que, segundo ele, “são baseados em fontes variadas e 

representam uma valiosa ferramenta para profissionais de RH e gestores que 

queiram desenvolver programas semelhantes em suas empresas” (CHERNISS, 

1999, p. 1, tradução nossa). 

1. A Força Aérea dos EUA aplicou um teste de Inteligência Emocional em 

seus recrutas e concluiu que aqueles de performance de maior sucesso tiveram 

pontuações significativamente elevadas nas competências emocionais de 

assertividade, empatia, felicidade e consciência emocional. A organização também 

descobriu que utilizar parâmetros de Inteligência Emocional triplica as chances de 
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recrutar indivíduos que apresentem maior performance. O primeiro sinal de eficácia 

do novo processo de avaliação foi uma economia anual de gastos de 3 milhões de 

dólares. Esse resultado estimulou um relatório do Ministério de Finanças do governo 

(Government Accounting Office – GAO), encaminhado ao Congresso, que, por sua 

vez, solicitou ao Departamento de Defesa que adotasse o mesmo procedimento de 

seleção em todas as divisões militares dos EUA. O relatório do GAO é intitulado 

“Recrutamento Militar: O Departamento de Defesa pode potencializar seus sistemas 

de recrutamento e incentivo”  (“Military Recruiting: The Department of Defense Could 

Improve Its Recruiter Selection and Incentive Systems”) e foi encaminhado ao 

Congresso dos EUA em 30 de janeiro de 1998. Essas informações foram fornecidas 

ao EIConsortium pelos especialistas Richard Handley e Reuven Bar-On (CHERNISS, 

1999, p. 1, tradução nossa). 

2. Executivos experientes de uma multinacional de consultoria foram 

submetidos a testes de Inteligência Emocional. Aqueles que tiveram pontuação 

acima da média nas 20 competências avaliadas entregaram 1,2 milhão de dólares a 

mais em resultados cada em relação aos que que pontuaram menos (BOYATZIS, 

1999 apud CHERNISS, 1999, p. 1, tradução nossa). 

3. Uma análise de mais de 300 executivos de alto escalão de 15 companhias 

de atuação global revelou que seis competências emocionais diferenciam as 

“estrelas” dos “comuns”: influência, liderança de equipes, consciência organizacional, 

orientação realizadora e liderança (SPENCER, L. M. Jr., 1997 apud CHERNISS, 

1999, p. 1, tradução nossa) 

4. Em trabalhos operacionais de média complexidade – como vendedores, 

mecânicos etc. –, um profissional de alta performance, em média, é 12 vezes mais 

produtivo que os de performance padrão. Nos trabalhos mais complexos, como os 

da área de finanças ou seguros, um profissional top performer é 127 por cento mais 

produtivo que os de performance padrão (HUNTER; SCHMIDT; JUDIESCH, 1990 

apud CHERNISS, 1999, p. 2, tradução nossa). Pesquisas acerca das competências 

em mais de 200 organizações em todo o mundo indicam que, em média, um terço 

do sucesso se refere a habilidades técnicas e cognitivas e, dois terços, a 

competências emocionais; estas, por sua vez, são responsáveis por mais de quatro 
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quintos quando se trata de posições mais elevadas na organização (GOLEMAN, 

1998 apud CHERNISS, 1999, p. 2, tradução nossa). 

5. Na empresa L’Oreal, os agentes de vendas recrutados por ferramentas de 

IE superaram significativamente aqueles contratados pelo método tradicional. Em 

um ano, o primeiro grupo vendeu de 91,4 milhões de dólares a mais que o segundo, 

num cenário global de valorização da marca em mais de 2,5 bilhões de dólares. O 

grupo selecionado com base nas competências emocionais também apresentou 

turnover 63% mais baixo que o grupo do método padrão de recrutamento 

(SPENCER; MCCLELLAND; KELNER, 1997 apud CHERNISS, 1999, p. 2, tradução 

nossa). 

6. Numa companhia de seguros dos EUA, os vendedores avaliados com 

baixos índices de competências emocionais, tais como autoconfiança, iniciativa e 

empatia, venderam em média 54 mil dólares em apólices cada. Aqueles que 

obtiveram pontuações altas em pelo menos cinco das oito competências emocionais 

avaliadas venderam em média 114 mil dólares. (HAY/MCBER, 1997 apud 

CHERNISS, 1999, p. 2, tradução nossa). 

7. Numa grande empresa do setor de bebidas, utilizando métodos padrão 

para contratar presidentes regionais, 50 por cento deles deixavam seus cargos em 

dois anos, principalmente devido à baixa performance. Quando a companhia passou 

a selecionar com base em competências como iniciativa, autoconfiança e liderança, 

apenas 6 por cento saíram de suas posições no mesmo período de dois anos. Os 

executivos escolhidos pela IE apresentaram, ainda, muito mais chances de estarem 

no topo de performance da companhia, conquistando bônus para as divisões 

presididas por eles: 87% dos avaliados no topo. Além disso, suas áreas 

apresentavam performance de 15 a 20 por cento superior em comparação com as 

demais (MCCLELLAND, 1999 apud CHERNISS, 1999, p. 2, tradução nossa). 

8. Pesquisas do Centro de Liderança Criativa demonstram que as primeiras 

causas de fracassos dos executivos estão relacionadas a déficits de IE. As três 

primeiras são resistência a mudança, incapacidade de trabalhar bem em equipe e 



86 

 

dificuldade de construir e manter relações interpessoais (CHERNISS, 1999, p. 2, 

tradução nossa). 

9. Depois que supervisores de uma planta fabril receberam treinamento de 

competências emocionais, como ouvir melhor, estimular os funcionários a 

resolverem problemas de modo autônomo, as perdas de prazo reduziram em 50 por 

cento, reclamações formais tiveram queda de 15 para três em um ano, e a planta 

superou a meta em 250 mil dólares (PESURIC; BYHAM, 1996 apud CHERNISS, 

1999, p. 2, tradução nossa). Em outra planta, na qual os supervisores receberam 

treinamento semelhante, a produção aumentou 17 por cento. Tal crescimento não foi 

observado nas plantas cujos supervisores não foram treinados (PORRAS; 

ANDERSON, 1981 apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa). 

10. Uma das bases da IE, a autoavaliação precisa, foi associada à alta 

performance em análises de centenas de gestores em 12 diferentes organizações 

(BOYATZIS, 1982 apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa).  

11. Outra competência, a habilidade de gerenciar o estresse, foi relacionada 

ao sucesso diferenciado de gerentes de uma cadeia do varejo. Os gerentes de maior 

sucesso eram aqueles que lidavam melhor com a pressão. Sucesso, segundo o 

levantamento, estava baseado no lucro da rede, nas vendas por metro quadrado, 

nas vendas por funcionário e no retorno sobre o valor investido (LUSCH; 

SERPKEUCI, 1990 apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa). 

12. Otimismo é outra competência emocional que leva ao aumento de 

produtividade. Os vendedores da empresa Met Life que tiveram pontuações maiores 

no teste de “otimismo aprendido” (“learned optimism”) venderam 37 por cento mais 

seguros nos primeiros dois anos do que aqueles que tiveram baixa pontuação 

(SELIGMAN, 1990 apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa). 

13. Um estudo com 130 executivos mostrou que o nível de controle emocional 

dos profissionais está diretamente relacionado à satisfação que os outros têm em 

trabalhar com eles (WALTER V. CLARKE ASSOCIATES, 1997 apud CHERNISS, 

1999, p. 3, tradução nossa). 
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14. Para representantes de vendas de uma companhia de computadores, 

aqueles que são contratados com base na IE são 90% mais inclinados a concluírem 

o treinamento inicial do que os selecionados por outros critérios (HAY/MCBER, 1997 

apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa). 

15. Em uma varejista de móveis, os funcionários contratados com base em 

testes de IE apresentaram metade do índice de turnover durante o primeiro ano em 

comparação com os que foram recrutados pelo sistema padrão (HAY/MCBER, 1997 

apud CHERNISS, 1999, p. 3, tradução nossa). 

16. De 515 executivos sêniors analisados pela empresa de pesquisa Egon 

Zehnder International, aqueles que tiveram as maiores pontuações em testes de IE 

apresentavam desempenhos melhores do que os que tiveram as maiores 

pontuações em teste de QI. Em outras palavras, a Inteligência Emocional se mostrou 

um indicador de sucesso mais eficaz do que o QI. O estudo foi feito com executivos 

da América Latina, Alemanha e Japão, e os resultados foram semelhantes nas três 

diferentes culturas (CHERNISS, 1999, p. 4, tradução nossa). 

17. O artigo publicado na Revista Fortune “Como ir pra frente na América” 

(How to get ahead in America) cita características do profissionais “estrelas” em 

performance, que revelam quão determinantes para o sucesso são as competências 

emocionais, colocadas em parênteses no texto a seguir: Michael Iem trabalhou para 

a Tandem Computers. Logo após integrar a companhia como analista júnior, ele 

notou uma necessidade de mercado que era a integração de redes de 

computadores corporativos aos computadores pessoais (orientação para suprir 

necessidades). Iem percebeu que se a Tandem não se adaptasse a essa tendência, 

seus produtores se tornariam obsoletos (iniciativa de inovação). Ele, então, teve de 

convencer seus gestores de que a estratégia utilizada até então não era mais 

apropriada (influência) e desenvolveu um sistema com nova tecnologia (otimização 

de mudança organizacional). Ele levou quatro anos comprovando a eficiência para 

os clientes até que a nova abordagem fosse totalmente aceita (Richman, L. S., 1994, 

p. 46-54 apud CHERNISS, 1999, p. 4, tradução nossa). 
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18. A empresa American Express fez um treinamento de IE com alguns de 

seus gestores e depois comparou os resultados deles com um mesmo número de 

gestores que não realizaram o treinamento. Durante o ano seguinte ao programa, 

aqueles treinados aumentaram seus negócios em 18 por cento; já os que não 

fizeram apresentaram crescimento de 16 por cento (CHERNISS, 1999, p. 4, 

tradução nossa). 

19. Os profissionais de maior sucesso de uma agência de cobranças 

superavam, em média, suas metas em 163 por cento. Comparados em um estudo 

de IE a um grupo de performance baixa, que atingia, em média, apenas 80 por cento 

da meta, os de maior sucesso apresentaram níveis muito mais elevados nas 

competências emocionais de autorrealização, independência e otimismo. A 

autorrealização se refere ao bom desenvolvimento e conhecimento de metas 

pessoais e senso de propósito no trabalho (BACHMAN et al., 2000 apud CHERNISS, 

1999, p. 3, tradução nossa). 

 

3.12 EMOÇÃO NA ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE 

Aos poucos, a preocupação com o “emocional” começa a aparecer não 

apenas subjetivamente nas organizações ou em treinamentos e programas pontuais, 

mas também em seus documentos, como é o caso da empresa brasileira Natura, 

que publicou, em sua “Visão de Sustentabilidade 2050”, a seguinte mensagem dos 

seus sócios-fundadores, Antonio Seabra, Guilherme Leal e Pedro Luiz Passos (2014, 

p. 13): 

Há 45 anos, eram muito pequenas as probabilidades de que a Natura 
pudesse ter um futuro que ultrapassasse os limites da lojinha em que 
começou sua aventura, sua busca de um “lugar ao sol”. No entanto, não será 
exagero ou pretensão afirmar o quanto o espírito da época impregnava seu 
DNA, com o ímpeto para rupturas, inovações e novas visões que marcaram 
os anos 70. Uma convicção de valor social, tanto em nossa particular visão da 
cosmética, quanto da importância das relações como fundamento do 
fenômeno humano e dos princípios éticos que esta crença estabelece, 
fundamentava nossa visão de mundo. Em síntese, um sentimento de 
profunda reverência à vida, que tudo permeia, nos nutriu com um capital 
emocional para alicerçar nossos posicionamentos, com os quais abrimos 
espaços, mentes e corações em nossas incursões no mundo (...). Foi desta 
forma que pudemos contribuir para a emergência de novos comportamentos 
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para um mundo mais sustentável. Além disso, nosso modelo de negócios, 
pautado pelo cultivo de relações de qualidade, centradas no respeito e em 
princípios éticos, envolve milhões de pessoas, promovendo ampla distribuição 
de renda. Fundamentalmente, queremos contribuir para que os princípios da 
sustentabilidade sejam o alicerce de outras formas de se construir o ambiente 
empresarial e a sociedade como um todo, através de relações humanas 
entusiasmadas, com interações micro e macroeconômicas voltadas para a 
geração de impactos positivos no sentido econômico, social e ambiental. 

O maior desafio para o desenvolvimento de uma OIE, como expôs Goleman, 

é o de transportar as palavras para as ações. Não se pode negar, no entanto, que 

construir uma visão de futuro é um passo importante para qualquer iniciativa. Além 

disso, o fato de essa vontade vir dos fundadores da organização traz a força de 

“patrocinadores poderosos” que Cherniss aponta como crucial para que um 

programa de desenvolvimento da IE seja bem aceito e receba a importância devida 

dos funcionários para o seu sucesso e perenidade. 

O caminho para uma sociedade com organizações verdadeiramente 

sustentáveis ainda parece longo, mas, ao que tudo indica, é um caminho sem volta. 

 

3.13 LIMITAÇÕES CONCEITUAIS 

A principais críticas acerca da Inteligência Emocional se referem a três pontos 

centrais. O primeiro deles é a euforia gerada a partir dos estudos que, por vezes, 

apresenta a IE como a “salvação da lavoura”. O segundo ponto de descrença dos 

críticos do tema é a simplificação exagerada de Goleman a assuntos complexos de 

psicologia e neurociência. Isso, como defende Correia, gerou um “mascateamento 

do programa [emocional] pelos comerciantes da educação” (1997, p. 414), ou seja, 

profissionais pouco preparados realizam treinamentos superficiais e criam a ilusão 

de que mudanças estão ocorrendo. A terceira se refere à fragilidade da mensuração 

da IE e facilidade de manipulação dos testes, já que a grande maioria é 

autodescritiva. 

Sobre esse último ponto, Steve Tobak, crítico enfático da abordagem de 

Goleman, diz que um teste pode descrever uma pessoa com altíssima IE quando, na 

verdade, ela está simplesmente sendo esperta o bastante para dar a resposta mais 



90 

 

apropriada: “Eu poderia dizer que ‘para mim é fácil expressar meus sentimentos’ e 

‘me mantenho calmo sob pressão’, enquanto minha esposa e meus funcionários 

diriam que isso tudo é uma grande besteira” (2014, p. 3, tradução nossa). 

Em entrevista recente, Goleman afirma que, de fato, a Inteligência Emocional 

tem sido “vendida” de modo equivocado: “Basta você entrar na internet para ver 

como existem equívocos sobre esse assunto”. Ele diz que há falhas graves de 

interpretação, como a de que a IE seria responsável por 80% do sucesso de uma 

pessoa. “Mas, na realidade, isso não é verdade” (SEGADILHA, 2012, p. 2-3). 

Segundo o autor, isso é uma distorção do conceito. Ele defende que o QI seria 

responsável por, no máximo, 20 por cento de êxito profissional. Isso não significa, no 

entanto, que todo o restante se refere exclusivamente à Inteligência Emocional: “Os 

outros 80% são influenciados por diversos fatores, como o tipo de formação, o apoio 

da família e até a sorte. A Inteligência Emocional está nesse bolo também, é só mais 

um elemento do grupo”. E critica: “é uma grande bobagem achar que ela resolve 

tudo. Mas, como as pessoas precisam acreditar em maravilhas, apegam-se a isso” 

(SEGADILHA, 2012, p. 3). 

Sobre a possibilidade de manipulação de testes, Tobak, em sua crítica, chega 

a defender que, com base em testes de IE, até Adolf Hitler poderia ser considerado 

emocionalmente inteligente (2014, p. 2). Há duas questões importantes nessa 

argumentação: a primeira, sobre a fragilidade das mensurações e, a segunda, sobre 

distorções emocionais. Há três disfunções centrais da empatia, que Goleman 

explora em seu livro Inteligência Social, de 2006: o narcisismo, o maquiavelismo e a 

psicopatia. Nesses casos, a pessoa pode se mostrar muito ou nada empática, mas 

não possui outra característica central da IE, a consciência social. 

Essas disfunções, segundo Oliveira, se caracterizam como “uma tendência 

pessoal à insensibilidade e ao afastamento da moralidade convencional, permitindo 

que o indivíduo busque enganar e usar os outros” (2015, p. 1). Emmerling e 

Goleman, em um artigo sobre as críticas à IE, fazem a pergunta provocativa: “Um 

terrorista poderia ser emocionalmente inteligente?” (2003, p. 25, tradução nossa). A 

resposta em princípio é não, segundo Goleman, já que a IE teria, acima de tudo, um 

“comportamento prossocial: autoconsciência deve ser desenvolvida com base em 



91 

 

senso de propósito, significado e ética; empatia, por sua vez, é um passo essencial 

para a promoção de altruísmo e compaixão” (EMMERLING; GOLEMAN, 2003, p. 26, 

tradução nossa). Os autores, no entanto, atentam que esse é um campo de estudo 

recente e precisa de mais atenção dos pesquisadores: “Nós acreditamos que essas 

questões são muito importantes para o campo e merecem mais reflexões, estudos e 

pesquisas” (2003, p. 27, tradução nossa). 

Ainda sobre a fragilidade das mensurações, é importante frisar que qualquer 

ferramenta é um acessório e, como os próprios criadores dos métodos apontam, um 

teste, por exemplo, é um indicador que, sem o devido acompanhamento, pode não 

servir de nada. Nesse ponto, defende-se um desenvolvimento sistêmico, como o 

proposto nas cinco etapas de Boyatzis e Oosten apresentadas neste trabalho, com 

instrumentos que estimulem a autoconsciência, treinamento de competências, 

acompanhamento de coach, cenário organizacional acolhedor às mudanças e 

follow-ups de longo prazo. 

O próprio Daniel Goleman afirma que nunca mediu sua Inteligência Emocional. 

Quando questionado a respeito, disse: “Nunca medi, mas acredito muito na opinião 

das outras pessoas. Não vou dizer qual é essa opinião. Isso você tem de perguntar 

à minha mulher (SEGADILHA, 2012, p. 6)”. 

Portanto, assim como a sustentabilidade ainda possui dificuldades conceituais, 

por se tratar de uma área do conhecimento em construção, a IE também se 

caracteriza atualmente como um campo aberto a novas ideias, explorações, 

questionamentos e contribuições. Como afirmam Emmerling e Goleman,: “Nós 

sinceramente desejamos que a energia empreendida nesse debate estimule a 

continuação do refino da teoria e da prática da Inteligência Emocional”. E concluem: 

“Embora o progresso do paradigma da Inteligência Emocional tenha sido 

impressionante, há muito ainda a ser descoberto” (2003, p. 27, tradução nossa). 
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4 MODELO TEÓRICO-CONCEITUAL DE DESENVOLVIMENTO 

DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NAS ORGANIZAÇÕES 

O modelo teórico-conceitual apresentado a seguir foi inspirado na pesquisa e 

no guia de boas práticas para o desenvolvimento de IE nas organizações, 

estruturados por Cary Cherniss e Daniel Goleman com o auxílio de Kim Cowan, 

Robert Emmerling e Mitchel Adler. Segundo eles, as diretrizes são fruto de uma 

“exaustiva varredura de pesquisas sobre treinamentos de desenvolvimento, 

aconselhamento, psicoterapia e mudança de comportamentos” (CHERNISS et al., 

1998, p. 1, tradução nossa). Os pontos não se caracterizam como único caminho de 

desenvolvimento da inteligência emocional nas organizações, mas, ainda segundo 

os autores, “as chances de sucesso certamente aumentam à medida em que cada 

um deles é seguido” (1998, p. 1). As diretrizes estão divididas em quatro etapas de 

desenvolvimento: preparação, treinamento, transferência e manutenção e avaliação. 

 

Preparando o terreno 

1. Avaliar as necessidades organizacionais 

Determinar quais as competências fundamentais a serem desenvolvidas 

pelos funcionários para a efetiva performance do negócio. Deve ser utilizado um 

método validado, com comparação, por exemplo, entre o que seria alta e média 

performances. Certificar-se também de que as competências a serem desenvolvidas 

são congruentes com a cultura, os valores e as estratégias organizacionais. 

2. Avaliar o individual 

Essa avaliação deve estar baseada em competências-chave de cada negócio 

e as informações devem ser colhidas nos mais diversos canais, utilizando-se de 

múltiplos métodos para maximizar a credibilidade e a validade. 

3. Condução cautelosa das avaliações 
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Fornecer a cada integrante da organização informações sobre seus pontos 

fortes e fracos. Mas isso deve ser feito com clareza e zelo. Permitir que a pessoa 

disponha do tempo necessário para digerir e integrar as informações. Dar o 

feedback em ambiente seguro e compassivo de modo a minimizar a resistência e a 

postura defensiva. Mas também se deve evitar dar desculpas ou minimizar a 

importância de déficits comportamentais. 

4. Engajamento voluntário em processos de desenvolvimento 

As pessoas ficam mais motivadas quando têm liberdade de escolha. É 

importante permitir que as pessoas decidam sobre quais processos de 

desenvolvimento elas desejam participar e sobre quais desafios internos elas 

pretendem superar. 

5. Encorajar a participação 

As pessoas se abrem mais a integrar esforços de desenvolvimento quando 

percebem que é efetivo e que vale a pena. Decisões e procedimentos 

organizacionais também devem dar o suporte necessário a tais ações. A motivação 

é potencializada, ainda, de acordo com o grau de confiança e credibilidade que o 

funcionário tem em relação a quem o está encorajando a fazer um treinamento, por 

exemplo. 

6. Relacionar metas de aprendizagens aos valores de cada pessoa 

As pessoas se motivam mais por propósitos que se encaixem aos seus 

valores e expectativas. Se uma mudança importa pouco, não faz sentido empenhá-

la. 

7. Alinhar expectativas 

Construir um cenário positivo, mostrando que as competências sociais e 

emocionais podem ser aprimoradas e que tal desenvolvimento leva a ganhos 

valiosos. Certificar-se também de que as expectativas geradas sejam compatíveis à 

dinâmica do programa de desenvolvimento. 
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8. Estabelecer parâmetros 

Avaliar se o indivíduo está pronto para um determinado treinamento. Se a 

pessoa não estiver, devido à falta de motivação ou outras razões, é importante saber 

também o que fazer a respeito. 

Trabalhando a mudança 

9. Promover o bom relacionamento entre treinadores e aprendizes 

Treinadores que são acolhedores, genuínos e empáticos são muito mais 

capazes de engajar as pessoas num processo de mudança. Selecionar profissionais 

que tenham essas qualidades e se certificar de que eles apliquem essas 

características efetivamente durante o programa de treinamento. 

10. Dar poder de decisão aos participantes 

O aprendizado é mais efetivo quando as pessoas dirigem seu próprio 

programa de desenvolvimento, customizando-o às suas necessidades e 

circunstâncias. Além de permitir que cada um trace suas próprias metas de 

aprendizado, deixar que siga no controle de seu desenvolvimento, dando a forma 

mais adequada a ele. 

11. Estabelecer metas claras 

As pessoas precisam saber quais são as competências, como aprimorá-las e 

como demonstrá-las no trabalho. Certificar-se de que os objetivos estejam claros, 

específicos e desafiadores. 

12. Divida a meta principal em passos menores 

Encorajar tanto treinadores como aprendizes a não darem um passo maior 

que a perna, quebrando o objetivo em passos alcançáveis. 

13. Prover oportunidades de aplicação do que for aprendido 
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Mudanças concretas requerem prática. Orientar os aprendizes a aplicarem 

imediatamente os novos comportamentos para reforçá-los, tanto na vida profissional 

quanto na pessoal. 

14. Dar feedback da performance 

Devolutivas constantes estimulam as pessoas a mudanças específicas. 

Fornecer feedbacks focados e encorajadores enquanto cada um estiver 

experimentando na prática as mudanças de comportamentos. Certificar-se também 

dos feedbacks que estão recebendo dos colegas, supervisores e até mesmo de 

amigos e da família durante o progresso. 

15. Confiar em métodos vivenciais 

Os métodos mais experienciais, ativos, engajadores e dinâmicos tendem a 

ser melhores para a absorção das competências sociais e emocionais. 

16. Construir estruturas de apoio 

Mudanças são facilitadas se houver apoio constante de quem passou ou está 

passando pelo mesmo processo. Além de grupos de apoio, coachs e mentores 

podem ajudar de forma valiosa no alcance dos objetivos desejados. 

17. Exemplificar 

Usar vídeos ou simulações reais para mostrar claramente como a 

competência pode ser aplicada. Estimular os participantes a debater, analisar e 

simular os exemplos. 

18. Estimular reflexões 

A autoconsciência é a pedra fundamental das competências emocional e 

social. Ajudar os participantes a compreenderem melhor como seus pensamentos, 

sentimentos e ações afetam eles mesmos e os outros. 

19. Desenvolver o sistema “corpo-mente-propósito” 
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Atividades físicas comprovadamente aliviam sintomas da ansiedade, por 

exemplo. Práticas artísticas e de meditação também são importantes no estímulo ao 

desenvolvimento de Inteligência Emocional. 

20. Prevenir e gerenciar recaídas 

Preparar as pessoas a lidar com erros e situações perturbadoras futuras 

ajuda na efetividade da mudança. 

 

Encorajando a manutenção da mudança e a transferência do aprendizado 

21. Estimular o uso das habilidades 

Supervisores, pares e subordinados devem encorajar a aplicação das novas 

competências no dia a dia. Coachs e mentores podem contribuir nesse ponto. 

Retornos verbais imediatos aos comportamentos também ajudam no reforço, 

principalmente se vierem de superiores. 

22. Desenvolver uma cultura organizacional que apoie o aprendizado 

Mudanças serão muito mais efetivas se houver clima propício à 

experimentação. 

Funcionou? Verificando a mudança 

23. Avaliar 

Identificar se o esforço deu resultados efetivos e avaliar quais foram. Se 

possível, aplicar parâmetros válidos de medição das competências antes e depois 

do processo de desenvolvimento. O mais indicado é que, após o final de um 

programa de treinamento, os resultados sejam acompanhados por, no mínimo, um 

ano. Além dos parâmetros de performance, avaliar reflexos da mudança em 

aspectos como absenteísmo, reclamações e saúde física e mental. 

Já os oito pontos abaixo são diretrizes para garantir o apoio organizacional 

aos esforços de desenvolvimento de IE, mapeados por Cary Cherniss a partir da 
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análise da implementação de programas de competências emocionais em 

organizações. (CHERNISS, 2001, p. 1-2, tradução nossa): 

1. Relacione a Inteligência Emocional a uma necessidade de negócio 

O investimento em treinamentos e no desenvolvimento da IE vai aumentar se 

estiver claramente conectado a uma meta organizacional. As pessoas na 

organização precisam ver que a IE não é apenas uma coisa ‘legal’ para fazer as 

pessoas se ‘sentirem melhores’; precisa ser algo importante e desejável. Para que 

conquiste o nível de investimento necessário para o sucesso de sua implementação, 

a IE deve ser vista como algo que faça muito sentido para o negócio. 

2. Encontre um poderoso patrocinador 

Independente de ser bom ou ruim, as organizações tendem a ser entidades 

políticas. O apoio de um executivo influente, portanto, é vital para a aceitação de 

uma iniciativa nova e não convencional, que é um treinamento de IE. Encontrar um 

poderoso patrocinador que provenha proteção política e financeira pode ser a 

diferença entre o sucesso e o fracasso. 

3. Estabeleça um mecanismo ‘skunkworks’, um grupo de trabalho não 

convencional para desenvolver a ideia 

Inteligência emocional é uma ideia inovadora e fora do comum no mundo 

organizacional. Os esforços para prover a IE nas organizações, dessa forma, podem 

ser abafados pela rigidez e pela burocracia. O ideal é que seja inicialmente 

executado por um grupo autogerenciável, que tenha carta branca para inovar. Esse 

time deve ser menos formal, com papéis mais flexíveis e com muita abertura de 

informação. Também deve ser mantido distante de “assassinos da criatividade”, 

como processos de vigilância, avaliação, controle excessivo e prazos arbitrários. Um 

modo particularmente eficaz de conseguir esse cenário é criando um time 

‘skunkworks’, que é o nome de um famoso grupo de pesquisa e desenvolvimento da 

empresa Lockheed Aircraft, que trabalhava isolado e produziu significativas 

inovações. 

4. Utilize parâmetros que avaliem o programa e demonstrem seu valor 
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Iniciativas de IE não baseadas em análises sólidas são extremamente 

vulneráveis. Treinamentos de IE, mais do que outros tipos de atividades, precisam 

ser guiados por bons parâmetros. A análise deve ser longa o bastante para dar aos 

grandes tomadores de decisões a confiança necessária no treinamento, a partir de 

sondagens e investigações objetivas. Tanto a pesquisa qualitativa quanto a 

quantitativa são válidas para garantir a sustentabilidade da iniciativa. 

5. Tenha certeza de que a qualidade do programa é alta a ponto de ser 

inquestionável 

Pelo fato de a Inteligência Emocional não se constituir normalmente em uma 

preocupação organizacional, acaba ficando vulnerável a críticas. Para se proteger 

de efeitos prejudiciais, tais como as críticas, é importante assegurar que os padrões 

do treinamento sejam os mais elevados. Caso um programa de IE seja associado a 

um trabalho fraco e superficial, será muito mais difícil para implementar algo do tipo 

futuramente. Pessoas avessas a treinamentos assim precisam de poucas desculpas 

para destruí-los. 

6. Infiltre a Inteligência Emocional na organização de maneiras variadas 

Para colocar o treinamento e o desenvolvimento de IE no foco da organização, 

é importante encontrar diferentes modos de apresentar e fortalecer o tema. 

Dependendo da situação, diferentes versões do programa podem ser desenvolvidas 

para grupos distintos. Infiltrações múltiplas ajudam a difundir o conceito e torná-lo 

familiar. Também cria uma cultura em que as pessoas são repetidamente 

relembradas do que aprenderam e, por isso, ficam mais suscetíveis a aplicar as 

novas ideias no trabalho. 

7. Encontre líderes emocionalmente inteligentes para guiar a implementação 

Implementar iniciativas de IE nas estruturas organizacionais frequentemente é 

uma tarefa desafiadora. Mesmo sendo o momento oportuno e recebendo o apoio de 

poderosos patrocinadores, ainda assim é possível encontrar resistência. O sucesso 

depende também da Inteligência Emocional daqueles que irão orquestrar as ações. 

8. Aja no momento oportuno 
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Há determinados momentos na vida de qualquer organização em que as 

condições serão mais ou menos favoráveis à implementação de treinamentos e 

atividades de desenvolvimento de IE. Aqueles que desejam estabelecer tais ações 

em suas organizações devem se questionar se o momento é favorável. Às vezes, é 

necessário esperar até que as condições se tornem mais oportunas. 
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5 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COMO PILAR DE 

SUSTENTABILIDADE CORPORATIVA 

O presente trabalho transitou por teorias psicológicas e organizacionais para 

propor o pilar emocional como imprescindível à sustentabilidade corporativa. 

Goleman defende a organização como um organismo, com nascimento, crescimento, 

desenvolvimento, amadurecimento e um fim. Segundo ele, daqui a 40 anos, até dois 

terços das empresas que compõem a lista top 50 da revista Fortune não vão mais 

existir. “As mais capazes provavelmente sobreviverão. E, como vimos, os 

ingredientes de uma organização eficaz incluem uma boa dose de Inteligência 

Emocional” (2001, p. 331). 

Não se pretende colocar aqui a IE como o remédio de todos os males, mesmo 

porque há, pelo menos, outros oito pilares de sustentabilidade a serem abraçados 

pelas empresas que desejam vida longa: social, cultural, ecológico, ambiental, 

territorial, econômico, político nacional e político internacional. Um problema em 

qualquer um desses fatores pode adoecer uma organização. O que se defende, 

portanto, é que a falta de Inteligência Emocional também pode deixar o “sistema 

imunológico” da empresa enfraquecido. Por outro lado, como coloca Goleman, a IE 

“pode ser uma vacina que preserva a saúde e estimula o crescimento” (2001, p. 331). 

Isso porque uma organização autoconsciente, com autorregulação, comunicação 

aberta, cujos indivíduos sejam motivados, empáticos e tenham habilidades de 

liderança, torna-se mais resistente às adversidades. 

O mundo mudou, e as organizações que se pretendem perenes também 

devem mudar. O sistema mecanicista de gerenciamento, embora ainda encontrado 

em muitos lugares, tende a definhar numa sociedade em crescente busca por 

qualidade de vida. Não é uma questão de altruísmo social para as empresas, é 

questão de sobrevivência mesmo. Como estamos no meio do processo de transição 

de paradigmas, ainda pode levar muitos anos até que possamos encontrar, de fato, 

organizações emocionalmente inteligentes. Infelizmente, não é algo para já. 
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E digo “infelizmente” porque é assim que me sinto conduzindo inúmeros 

processos de coaching nos quais meus clientes se sentem adoecidos pelas 

dinâmicas organizacionais e pela ausência de senso de propósito naquilo que fazem. 

O psicólogo britânico Guy Winsh, em palestra numa conferência do TED, em 

novembro de 2014, intitulada “Por que todos nós devemos praticar ‘primeiros 

socorros emocionais’” (Why we all need to practice emotional first aid) observa que 

há 100 anos, as pessoas adotaram hábitos de higiene que fizeram aumentar em 

50% a expectativa de vida. E propõe a reflexão: “Você consegue imaginar como 

seria o mundo se as pessoas adotassem hábitos de higiene emocional, tais como 

lidar com a solidão, a depressão, superar fracassos, sentirem-se mais empoderadas 

e plenas?”. E, com base nisso, proponho o seguinte: você consegue imaginar como 

seria o mundo se os locais onde passamos a maior parte do nosso “tempo útil” nos 

estimulasse emocionalmente ao invés de nos enfraquecer? 

Espero sinceramente que o presente trabalho seja um catalisador desse 

processo, dando o “caminho das pedras” e inspirando pessoas e organizações a 

enxergarem que, doentes, não terão a vida longa e plena que desejam. 
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6 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS 

A partir do método descritivo de análise documental qualitativa e crítica, o 

trabalho defendeu a hipótese de que não há sustentabilidade corporativa efetiva sem 

o desenvolvimento da Inteligência Emocional nas organizações. Para embasar tal 

argumento, foram apresentadas as definições conceituais da inteligência, das 

Inteligências Múltiplas, da Inteligência Emocional, bem como a evolução histórica 

dos modelos organizacionais, até se chegar às práticas consideradas 

sistematicamente sustentáveis. Então, realizou-se o entrelaçamento dos conceitos 

de sustentabilidade corporativa e de Inteligência Emocional, apoiando-se no 

referencial crítico que aponta a necessidade do bom gerenciamento emocional das 

organizações para assegurar, em conjunto com o cumprimento dos outros pilares, 

que elas possam perdurar e prosperar. 

A pesquisa se baseou em coleta de dados em fontes nacionais e 

internacionais, encontrando número expressivamente maior de publicações 

internacionais acerca da Inteligência Emocional nas organizações. O EIConsortium, 

sem comparações, constitui-se no maior acervo do estado da arte do tema. Há no 

portal modelos e instrumentos de desenvolvimento e centenas de publicações 

científicas dos EUA, Canadá, Oriente Médio, Europa e Austrália. O Brasil é citado 

raras vezes nessas publicações. Deduz-se, a partir disso, que, ou no país há poucos 

estudos aprofundados sobre a Inteligência Emocional nas organizações, ou os 

trabalhos existentes não atingem o “holofote” necessário para a devida 

disseminação de suas ideias. 

Outro ponto importante identificado nos bancos de dados nacionais e 

internacionais foi a escassez de estudos que relacionassem as emoções à 

sustentabilidade das empresas. 

Desta feita, além de propor o desenvolvimento das aptidões emocionais como 

um dos pilares da sustentabilidade corporativa, o presente trabalho objetiva colocar 

o Brasil no seleto mapa das pesquisas sobre a Inteligência Emocional nas 

organizações, ao ser submetido ao EIConsortium. O passo seguinte será o 

aprofundamento da pesquisa em aplicações práticas em programas de 
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desenvolvimento de equipes e de gestores. A partir de tais resultados, vislumbra-se 

a continuidade do estudo com a proposição de um modelo prático e efetivo, a ser 

desenvolvido e testado durante o doutoramento da autora. A expectativa é de que, 

nesse momento futuro, as publicações de qualidade acerca do tema sejam mais 

abundantes. Quiçá, nesse sentido, o presente trabalho sirva de alguma inspiração. 
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