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Resumo
O presentee artigo teem como objetivo
o
mo
ostrar comoo o autocoonhecimentoo e a autoogestão sãoo
importantees para o desenvolvim
mento de líd
deres. Tenddo como refferencial teeórico a conncepção dee
inteligência emocionaal de Daniell Goleman, o artigo apoonta razões pelas quaiss a autoconssciência e o
n medida em que permitem aoo indivíduoo
autocontroole contribuuem para uma liderança eficaz, na
identificar e compreeender suas próprias
p
em
moções, e ccomo seus impulsos
i
neegativos poodem afetarr
m
tam
mbém, que nno contextoo brasileiro há a perceppção de quee
seus relacionamentos.. Pretende mostrar,
mpresariais têm
t
baixo autoconheci
a
imento e baaixa capaciddade de auttogestão, o que indicaa
líderes em
dificuldadees deles em
m reconheceer os próprrios sentimentos no ex
xato momeento em quue ocorrem..
Como conssequência, há
h a necessidade de deesenvolver llíderes que tenham
t
aprimorado coompetênciass
baseadas nna inteligênccia emocionnal.
Palavras-cchave: Autooconhecimeento; Autog
gestão; Liderrança; Intelligência emoocional.
Abstract
This articlle aims too show how
w self-knoowledge annd self-mannagement are
a importaant for thee
developmeent of leaderrs based onn Daniel Gooleman’s theeory on emo
otional inteelligence. It also pointss
out why thhe self-awarreness and self-control
s
l contribute to effectivee leadershipp because itt allows thee
individual to identify and undersstand their own
o
emotioons and their negative impulses.
i
A intendss
Also
w self and low self-m
managementt
to show tthat the Brrazilian conntext business leaderss have low
capacity. T
They have difficulty
d
reecognizing their own feelings
f
andd so there is
i the need to developp
leaders witth enhancedd competenccies based on
o emotionaal intelligence.
Keywordss: Self-know
wledge; Selff-managemeent; Leadership; Emotiional intellig
gence.
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Introduçãão
A
umaa das figuraas mais maarcantes daa
Sóccrates (470--399 a.C.), filósofo da Grécia Antiga,
civilizaçãoo ocidental, ficou conheecido por du
uas expresssões: “Só seei que nada sei” e “Connhece-te e a
ti mesmo”.. Na verdadde, ele não deixou
d
nenh
hum escrito de próprio punho, porrém a tradição atribui a
ele não soomente estees ditos, mas
m uma viida de acordo com suas afirmaações. Seus discípuloss
preocuparaam-se em ex
xpor sua heerança espiriitual, atravéés de memó
órias e diáloogos, pois reeconheciam
m
ser esta insseparável dee sua personnalidade hum
mana (JAEG
GER, 2013,, 498).
Esccreve Platãoo (427-347 a.C.),
a
seu dileto
d
discípuulo, que Só
ócrates foi innformado de
d que era o
homem m
mais sábio entre
e
todoss. Ele, entãão, procuroou entre seeus concidaadãos os homens quee
porventuraa seriam sábbios ou se autodeclarav
a
vam assim (políticos, poetas
p
e arttífices). Aoo questioná-los, Sócrates descobriuu que eles não
n possuíaam sabedoriaa, embora se
s julgassem
m e fossem vistos
v
peloss
mo sábios. Então,
E
ele eentendeu qu
ue o verdaddeiro sábio é aquele que
q reconheece que nãoo
outros com
possui a saabedoria, qu
ue reconhecee a sua próppria ignorânncia (PLATÃ
ÃO, 1987, p.38).
p
Sóccrates passoou a comprreender o sentido maais profundoo da expreessão “conhhece-te a tii
mesmo”. C
Conhecendoo a si mesm
mo e sua próópria ignorâância cada ser humanoo pode se toornar sábio,,
pois o ponto de parrtida para buscar
b
a sabedoria
s
é saber quee não a poossui; é terr, portanto,,
ua própria ignorânciaa. A sabedooria não é um ponto de chegadda, mas um
m
autoconsciiência de su
caminho. É um constaante processso de buscaa, um movim
mento que começa
c
com
m o autoconnhecimento:
o saber sobbre si mesm
mo, sabendo que nada see sabe.
A ideia do auto
oconhecimeento, portan
nto, tem suaa origem no berço da ciivilização occidental, naa
osofia grega para a busca auttoconscientee do aperffeiçoamentoo humano..
contribuiçãão da filo
Atualmente, muitos lííderes têm recorrido
r
a serviços dee coaching ou
o outros meios
m
atravéés dos quaiss
esperam apperfeiçoameento pessoaal tendo quem os auxiliem a conheecer a si mesmos. Tal ffator indica,,
em princíppio, certa co
ompreensãoo da importância da buusca para see alcançar autoconsciê
a
ência (aindaa
que, nesse caso, com o auxílio dee outrem).
m a pretensãão de discuttir o tema à exaustão, o presente artigo
a
tem como
c
objetivo oferecerr
Sem
uma contrribuição parra evidenciiar a importância do autoconheccimento e da autogesstão para a
formação dde lideranças. Pretendde-se mostraar que, em primeiro luugar, o lídeer deve, anttes de tudo,,
desenvolveer sua autoconsciênciaa; em segunndo lugar, a autogestãão das emooções permiite ao líderr
relacionar--se de manneira mais eficaz; e, em
e terceiroo lugar, qu
ue se faz necessário
n
d
desenvolver
r
lideranças socioemociionais, ou seja,
s
líderes que comprreendam a importância
i
a do autoconnhecimentoo
c
sua missão.
e da autogeestão para cumprir
Liderar a si mesmo
mento de lídderes, tanto individualm
mente quantto em suas relações intterpessoais,,
O ddesenvolvim
tem como ponto de partida
p
o auutoconhecim
mento – ou autoconsciência. Para desenvolveer atributoss
ma eficaz, cada
c
pessoaa deve – ao
a invés dee basear suaa noção dee
que possibbilitam liderar de form
sucesso ouu fracasso na
n forma coomo outras a avaliam – investir na
n instigantte, e porquee não dizerr
árdua, tareefa de conh
hecer a si mesma.
m
Em complemennto, a amplliação da auutoconsciênncia exigiráá
mudança dde postura que contribbuem para que o lídeer melhore seus relaciionamentos e obtenhaa
resultados efetivos.
meça com um
m processo de introspeecção (ato pelo
p
qual a consciência
c
a
O aautoconheciimento com
examina a si própria), na qual a pessoa
p
se voolta para denntro de si mesma
m
com o intuito dee saber seuss
f
s
suas
limitações e as pootencialidaddes de sua personalidad
p
de a fim dee
pontos forttes e suas fraquezas,
que possa realizar um
ma avaliaçãoo realística de suas cappacidades. Ampliandoo a autoconssciência, ass
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pessoas ppassam a compreendder profun
ndamente as
a própriass emoçõess, fortalezaas, medos,,
necessidaddes e impulssos. Como destaca
d
Goleeman:
Os psicóloggos falam de matacogniçãão – um term
mo um pouco pesado – parra referir-se à
consciênciaa do processo de pensar, e metaestado de
d espírito paara a consciênncia de nossass
emoções. Eu
E prefiro o termo
t
autoconnsciência, no sentido de permanente
p
ateenção ao quee
estamos seentindo internnamente. Nesssa consciênccia auto-refleexiva, a mente observa e
investiga o que está senddo vivenciado,, incluindo as emoções (GO
OLEMAN, 20001a, p. 60).

A aautoconsciêência permitte uma muddança de poostura decissiva que meelhora o enntendimentoo
individual e nas relaações interppessoais, quue se tornam
m mais proodutivas. O primeiro passo paraa
xercer a lideerança sobree si mesmo, através do
o autoconheecimento e do
d domínioo
liderar é, pportanto, ex
próprio. Peessoas autocconscientes:
são sofisticcadas no que diz
d respeito à sua vida emo
ocional. A claareza com quee sentem suass
emoções poode reforçar outros
o
traços de
d suas persoonalidades: são
o autônomas e conscientess
de seus próóprios limites,, gozam de booa saúde psiccológica e tendem a ter um
ma perspectivaa
positiva soobre a vida. Quando entram num estado de espíírito negativoo, não ficam
m
ruminando nem ficam obcecadas
o
com
m isso e pod
dem sair dele mais rápido. Em suma, a
a ajuda a adm
ministrar suas emoções
e
(GO
OLEMAN, 200
01a, p. 61).
vigilância as

A administraação das emoções,
e
isto é, o autocontroole emocioonal, é fuundado naa
autoconsciiência. Quanndo a pessooa conhece a si mesmaa e a partir daí gerenciia suas própprias ações,,
pode tomarr decisões em
e áreas im
mportantes de
d sua vida que
q possibillita manter o foco, a disciplina e o
propósito e,
e então, liderar de manneira eficaz..
Parra Maxwelll (2015), o melhor co
omportamennto de algu
uém que poossui uma posição dee
liderança e quer conq
quistar a peermissão daas pessoas para
p
liderá-llas é conecctar-se consigo mesmoo
antes de cconectar-se com as peessoas. É o que ele chama
c
de princípio
p
do
o espelho. Em outrass
palavras, para
p
constrruir relaçõees com as outras pesssoas é neccessário priimeiramentee buscar o
autoconheccimento: “A
A natureza humana parece
p
dotar as pessoaas com a capacidade
c
de formarr
opinião sobbre todos, menos
m
sobree elas mesm
mas. Muito poucas pessoas são naaturalmente dotadas dee
autoconsciiência. Então, o que a pessoa precisa fazer?
f
Tornnar-se estudante de si mesma””
(MAXWELL, 2015, p.116).
p
q
ponnto de umaa
Ainnda segundoo Maxwell (2007, p.1005), pessoass bem sucedidas em qualquer
estrutura coorporativa tomam
t
deciisões estratéégicas acertaadas e gerennciam essass decisões diariamente.
d
.
Tomar deteerminada deecisão podee não ser tãoo difícil quaanto assumiir as conseqquências desssa decisão,,
como quanndo uma pessoa
p
resoolve matricuular-se em uma acad
demia e, appós o entussiasmo doss
primeiros ddias, não coonsegue darr prosseguim
mento ao seeu plano dee exercícioss. O conheccimento dass
próprias lim
mitações faaz com que se opte porr uma cargaa de exercíccios de acorrdo com a realidade dee
iniciante, eescolhendo por um hoorário maiss conveniennte e no quual se está mais dispoosto, ou atéé
mesmo pella escolha mais
m adequaada de um esporte,
e
ao invés de fazzer exercíciios repetitivvos em umaa
academia.
mento e auttogerenciam
mento em qualquer
q
área da vidaa
Da mesma foorma, o auttoconhecim
m para que decisões seejam assum
midas com esmero
e
e, com
c
isso, see alcance resultados
r
e
contribuem
credibilidaade. É precisso, portantoo, em primeeiro lugar, que
q o líder tenha
t
domínnio sobre suuas própriass
emoções, ppois tudo o que ele faz
f afeta muitas
m
pessooas. Ao conhecer e dominar
d
as emoções é
possível deemonstrá-laas ou retarddá-las de acoordo com a oportunidaade para quue as pessoaas lideradass
possam serr beneficiaddas e atinjam
m a meta a que
q se propuuseram.
As pessoas geeralmente veeem suas em
moções com
mo sendo inncontroláveeis, como see não fossee
mente diantte da tomadda de decisõões. Entretaanto, é posssível limitarr
possível auutogerir-se emocionalm
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os efeitos negativos das
d emoções sobre a qualidade
q
daas decisões identificando-as em suuas origenss
com o auxxílio do autooconhecimento. Ainda que não sejja possível deixar de sentir, e quee as atitudess
humanas ttenham iníccio internam
mente em um processso bioquím
mico, os im
mpactos neggativos dass
emoções podem
p
ser neutralizados no processo decisórioo (GOLEM
MAN, 2001b
b, p. 90; BA
AZERMAN;;
MOORE, 22014, p. 172
2).
Outtro aspecto
o relevante para quem
m lidera a si mesmoo é o geren
nciamento do tempo..
Autoconscciente de suuas potencialidades e limitações, o líder po
ode gerir suua rotina de
d trabalho,,
encontranddo formas de
d maior aprroveitamentto de seu tem
mpo, manteendo um croonograma diário:
d
“paraa
resistir a demandas
d
ap
parentementte urgentes,, mas que, na
n verdade,, são triviaiss. Ou para não
n ceder à
tentação dee prazeres e distraçõess que acarreetam perda de tempo” (GOLEMA
AN, 2001b, p. 98). Daa
mesma forrma, pode estar
e
“no luugar certo, na
n hora cerrta”, o que implica
i
um
ma liderançaa presente e
capaz de toomar as deccisões que lhhe cabem em
m momentoo oportuno.
Aléém do temppo, deve o lííder gerenciar suas priioridades. Conforme
C
M
Maxwell
(20007, p.105),,
80% do teempo de um
m líder devve ser trabalhado em atividades nas quais ele é maiss forte. Serr
generalistaa, isto é, sabber fazer bem muitas co
oisas de áreeas diferentees é uma booa qualidadde. Porém, é
preciso havver concenttração no quue se faz ex
xcepcionalm
mente bem, isto é, passsar de geneeralista paraa
especialistaa, o que dem
manda disciplina e focco. Fazer alggo com maeestria ampliia significattivamente a
reputação do líder viisto que remete aos seus
s
mais significativo
s
os resultadoos e o creddencia paraa
assumir deesafios maiss altos.
Quaando o lídeer gerencia seu tempo e suas prioridades, acaaba por raccionar sua energia
e
e see
dispor paraa o que reallmente impporta. Muitoos líderes teem sua enerrgia consum
mida em circcunstânciass
difíceis poor “drenos de
d energia”, como ativvidades sem
m direção (ffazer coisass que não parecem
p
terr
importânciia); carga seem ação (nãão poder fazzer coisas qque realmennte te imporrtância); e conflito sem
m
solução (não poder lid
dar com o que
q é probllema). Tudoo isso faz coom que o lííder tenha de
d trabalharr
g
s
sua
própriaa energia, devendo ele, então, pensar em
m
muito maiis arduameente para gerenciar
estratégias para superaar essa dificculdade:
Quando olhho para meu calendário toodas as manhããs, me pergun
nto: Qual é o evento maiss
importante?? É a única cooisa à qual nãão posso me dar
d ao luxo dee oferecer meenos do que o
melhor. Esssa coisa pode ser para minhha família, meeus funcionáriios, um amigoo, meu editor,,
o patrocinaador de um compromisso
c
referente a palestras
p
ou meu
m tempo para
p
escrever..
Sempre me certifico de
d que tenhoo a energia para fazê-lo
o com foco e excelênciaa
LL, 2007, p. 106).
(MAXWEL

g
ass próprias em
moções, priioridades, tempo e eneergia é deciisivo para a
Deddicar-se a gerenciar
eficácia naa liderança, e é possibilitado, em princípio, pelo
p
autoco
onhecimento
o. Buscandoo-o, haveráá
gerenciameento, tambéém, das prróprias ideiias, em um
m processo de reflexãão no qual se planejaa
cuidadosam
mente todaas as açõess. Fazendo isto, açõees irrefletid
das, impulsivas e desstituídas dee
propósito são evitadaas, assim como
c
se evvita que ass próprias palavras do
o líder com
mprometam
m
negativameente sua lidderança.
Quaando possui autoconheecimento, o líder pode evitar pronnunciar palaavras que desagregam,
d
,
inibem, irrritam, desenncorajam oou provocam
m qualquerr reação quue comprom
meta o relaccionamentoo
interpessoaal. Quem coonhece a si mesmo valoriza o diáálogo, mas também
t
sabbe o valor do
d silêncio,,
tendo a coonsciência de
d que gereenciar as palavras
p
garrante o forttalecimento dos relacionamentos,,
sabendo exxatamente o que falar,, como falaar e em quee situação falar.
f
Saberr gerenciar as própriass
palavras permite aprooximação saatisfatória das
d pessoass para angaariar delas a confiançaa necessáriaa
WELL, 20007, p. 107).
para lideráá-las (MAXW
Em
m suma, exercer influêência sobree as pessoaas exige um
m alto graau de autoggestão, e o
autoconheccimento é o caminho seguro para gerir a si mesmo.
m
Paraa causar imppacto positivo sobre ass
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outras pesssoas, é precciso se certiificar de quue se está aggindo de foorma tal quee as pessoass sintam dee
maneira beenéfica as ações
a
do lídder, o que será possívvel se estas ações forem
m um refleexo de umaa
mudança innterior provvocada pela sua autocon
nsciência.
Autoconheecimento, autogestão
a
e inteligência emocional
d Golemann (2001a) são bastannte significcativos parra a comprreensão daa
Os estudos de
g
das emoções para
p
a eficcácia na lidderança. A
importânciia do autocconhecimennto e da gestão
inteligência emocionaal, ponto ceentral de suuas pesquisaas, é a habiilidade de reconhecer
r
os próprioss
p
tomarr
sentimentoos no momeento exato em que ocoorrem e, asssim, exerceer autoconttrole para poder
decisões aacertadas. A pedra de toque da in
nteligência emocional é nada maais nada menos
m
que a
recomendaação de Sócrates: “conhhece-te a ti mesmo”.
m
Golleman mosstra que a vida emoocional tem
m contribu
uição decisiva para a ascensãoo
profissionaal de uma pessoa,
p
até mais do quue a capaciidade inteleectual, o quue explica porque
p
umaa
pessoa com
m potenciaal intelectuual fracassaa na liderannça enquannto pessoass com coeeficiente dee
inteligência semelhantte obtêm suucesso, por causa
c
de suaa capacidadde emocionaal:
A vida emoocional é um campo com o qual se podee lidar, certam
mente como m
matemática ouu
leitura, com
m maior ou menor
m
habiliddade, e exige seu conjunto especial de aptidões. E a
medida desssas aptidões em
e uma pessooa é decisiva para
p
compreen
nder por que uma prosperaa
na vida, ennquanto a outrra, de igual níível intelectuaal, entra num beco sem saíída: a aptidãoo
emocional é uma mataccapacidade quue determina até onde pod
demos usar beem quaisquerr
outras aptiddões que tenhaamos, incluinddo o intelecto bruto (GOLE
EMAN, 2001aa, p. 48).

Golleman destaaca a influêência de Gardner (19994) para a contestação
c
o da visão comumente
c
e
aceita em sua época sobre o Quuociente de Inteligênciia (QI). A teoria
t
das Inteligência
I
s Múltiplass
rebate a nooção limitadda de inteliggência que a via comoo monolíticaa e propõe um amplo espectro dee
inteligências, uma verrdadeira gam
ma de talenttos e aptidõões que as pessoas posssuem, imporrtantes paraa
t
comoo
a suas viddas e que vão além do QI. A inteligênccia intrapesssoal, por exemplo, teria
característiica o contatto da pessooa com seuss próprios sentimentos
s
e a capaciidade de disscerni-los e
empregá-loos para orieentar o própprio compoortamento. Mas
M Gardneer e sua equ
uipe não innvestigaram
m
detalhadam
mente o paapel dos seentimentos nas múltipplas inteligêências, con
ncentrando-sse mais naa
cognição (G
GOLEMAN
N, 2001a, p. 52).
Serrão as pesqquisas sobrre de Goleeman que irão
i
mostraar através do rigor científico
c
a
importânciia fundamental das em
moções parra a inteligêência humaana. Compoonente da inteligência
i
a
emocional,, a autoconnsciência aluude à contín
nua introsppecção e libberta a pessoa de ficar prisioneiraa
dos própriios sentimeentos. Goleman aponta porque o autocontrrole é muitto importannte para oss
líderes:
Em primeirro lugar, pessooas que estão no controle de
d seus sentim
mentos e impullsos – ou seja,,
pessoas raccionais – são capazes de criar
c
um ambbiente de confiança e equiidade. Em tall
ambiente, a politicagem e as rivalidaddes são fortem
mente reduzidaas e a produtiividade é alta..
Pessoas talentosas acorrrem à organnização e nãão sentem vontade
v
de deixa-la.
d
E o
m quer ser conhhecido como cabeça
c
quentee
autocontrolle tem um efeiito multiplicaddor. Ninguém
quando o chefe
c
é conheecido pela aboordagem calm
ma. Menos maau humor no alto significaa
menos por toda a empreesa. Segundo, o autocontrolle é importantte por razões competitivas..
s cheias de ambiguidadess e mudanças.. As empresass
Todos sabeem que as emppresas atuais são
se fundem e se dividem
m regularmennte. A tecnologia transform
ma o trabalhho num ritmoo
estonteante. Pessoas quue dominaram
m suas emoções são cap
pazes de acompanhar ass
mudanças ((GOLEMAN, 2015, p.16).
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Lídderes autocconscientes e que, portanto, poossuem auttocontrole, criam um
m ambientee
favorável e produtivo
o, no qual as
a pessoas confiam
c
e multiplicam
m
m atitudes pautadas
p
na gestão doss
sentimentoos. Além disso, acomppanham as mudanças
m
eem uma realidade cadaa vez mais desafiadora
d
a
na qual o diferenciall é a capaccidade de autocontrole
a
e, que requ
uer reflexãoo (autoconhhecimento),,
o às mudançças e integrridade emoccional:
ponderaçãoo, adaptação
O simples fato de tomaar conhecimennto de sentim
mentos a pontto de explodiirem pode terr
efeitos saluutares. A Univversidade Meetodista do Su
ul realizou um
m estudo sobree 63 gerentess
demitidos. Compreensivvelmente, muuitos mostraraam-se irritadoos e hostis. Metade
M
deless
m
um reggistro diário, durante
d
cinco dias, passanddo 20 minutoss
recebeu a innstrução de manter
escrevendo sobre quais eram seus ssentimentos e reflexões mais
m
profundas em relaçãoo
m passando. Os
O que fizeram esses reggistros enconttraram novoss
àquilo por que estavam
m depressa do que os quee não fizeram (GOLEMAN
N, 2001b, p.101).
empregos mais

a
p ser bem
para
m sucedida,, demanda dde nós uma persistente avaliação, oou seja, um
m
A autogestão,
constante processo de
d autodesccoberta e reeinvenção pessoal. Goleman desstaca que, embora ass
e parte, inatas
i
– háá um compponente gennético nas habilidadess
habilidadess emocionaais sejam, em
emocionaiss que uma pessoa
p
posssui –, a expperiência desempenha um
u papel im
mportante em
e como oss
genes se exprimem
e
(GOLEMAN
N, 2015, p.. 65). Isso significa qu
ue, através do hábito, é possívell
alterar o hhumor de foorma tal quue resulte em
m novos coomportamenntos. Em outras palavvras, quantoo
mais uma pessoa deciide agir de certo modoo, mais seu comportam
mento se enrraíza nas suuas atitudess
cotidianas.
q ter dom
mínio próprrio não significa repreessão de emoções. O
Valle ressaltar, porém, que
autocontroole não conssiste em repprimir a esppontaneidadde e coibir todos os seentimentos. Tal atitudee
pode prejuudicar a pesssoa tanto física
f
quantoo mentalmeente. O quee na verdade é preciso entender é
que há oppções para cada
c
pessoaa expressarr o que sennte, evitanddo explosõees de sentim
mentos quee
prejudicam
m os relacion
namentos. Como
C
assev
vera Golemaan:
A ideia dee autocontrolle emocionall não significa negar ou reprimir oss sentimentoss
autênticos. Os estados dee ânimo ruinss, por exemploo, têm sua utillidade. A raivva, a tristeza e
o medo poodem tornar-se fontes de criatividade,
c
e
energia
e um estímulo parra estabelecerr
vínculos. A raiva pode ser
s uma intenssa fonte de motivação, espeecialmente quuando provém
m
do desejo de
d corrigir um
ma injustiça ouu uma iniquiddade. A tristezza compartilhaada pode unirr
as pessoas. O ímpeto nasscido da ansieedade, quando
o esta não é av
vassaladora, pode
p
impelir o
MAN, 2001b, p. 95).
espírito criaativo (GOLEM

m
seuu humor e o altera paraa
Pela autoconscciência o lídder emocionnalmente innteligente monitora
udar a maneeira de agir,,
melhor pello autocontrrole, sobretuudo porque entende quue ao se auttogerir e mu
está tambbém realizaando uma mudança na maneirra de agirr dos outrros pela gestão
g
doss
relacionam
mentos. Quaanto menos a pessoa enntender seuss próprios seentimentos, terá mais dificuldades
d
s
na interaçãão com as ouutras pessoaas e, em connsequência,, compromeeterá sua lidderança.
Liderançaa socioemoccional
o sobre o staatus das coompetênciass
Reccentemente,, a Fundaçãão Dom Cabbral apresenntou estudo
de liderançça emocionnal de gestores brasileirros (CAMP
PELLO, 2011). A pesqquisa – quanntitativa dee
tipo surveyy, explorató
ória de cortte transverssal – foi realizada com
m 1202 proofissionais de
d diversoss
cargos (prresidente, vice-preside
v
nte, superin
ntendente, gerente, suupervisor, coordenador
c
r, inspetor,,
consultor, analista, addvogado, enggenheiro, médico,
m
e doo setor de RH, dentre outros), distrribuídos em
m
12 empresaas.
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Tenndo como referencial
r
t
teórico
Goleeman (20011a), buscou
u-se analisarr qual a perrcepção dass
competênccias de liderrança emoccional mais bem desennvolvidas e menos deseenvolvidas entre essess
líderes, naas áreas pessoal
p
(auutoconsciênncia e auttogestão) e social (consciência
(
a social e
administração de rellacionamenttos). O perrfil do resspondente médio
m
da pesquisa
p
fooi do sexoo
3 a 42 anoos de idade, estando no
n cargo há,, no máxim
mo, dois anoos, e tempoo
masculino,, cerca de 30
total de em
mpresa de atté quinze annos.
A eequipe de pesquisadorres se utiliizou de questionários construído
os por eles próprios e
aplicados on-line, noos quais os respondentes avaliavam os gesttores de suuas empresaas sobre ass
v
quue, ao pondderar sobre a atitude dee seus paress
competênccias de liderrança emociional. Foi verificado
e superiorres, os resppondentes considerara
c
am que no comportam
mento dos gestores havia
h
baixaa
consciência de si e baiixa autogesttão, bem coomo dificulddade de gereenciar relaccionamentoss.
As quatro pioores compettências avaaliadas, denntre dezoitoo, foram: 1)) desenvolvvimento doo
outro; 2) autoconheccimento; 3) comunicação e 4) autocontroole emocioonal. Sendoo assim, a
nhecimento foi a seggunda pior competênncia avaliad
da e o auutocontrole,,
competênccia autocon
competênccia na qual se
s expressaa sua preocuupação sobrre como suaas emoções afetam o seu entorno,,
figurou com
mo quarta competência
c
a pior avaliaada.
A competência
c
a autoconheecimento foii definida como:
a capacidadde de reconheecer os seus poontos fortes, as
a suas fraqueezas e os seuss limites, mas,,
além disso, trata-se de uma capaciddade constantee de verificarr o andamentto do próprioo
mento, de se autoperceber,, de olhar para si criticameente, realizanddo avaliações,,
desenvolvim
estudando pontos
p
a sereem alterados e pontos fortees e relevantees para o trabalho e para a
atividade dee liderança. O autoconhecim
mento é o prim
meiro passo para se iniciar o processo dee
desenvolvim
mento como sujeito
s
(CAMP
PELLO, 2011, p. 11).

A competência
c
a autocontroole, por suaa vez, foi asssim definida:
a capacidadde do líder de
d reconhecerr as suas em
moções e os seus
s
impulsoss destrutivos,,
mantendo-oos sob controlle. Essa capaccidade envolvve pensar antes de agir frennte a situaçõess
que provocam emoçõees e sentimeentos destrutiivos. Implicaa colocar os sentimentoss
intelectuaiss e emocionaiis a serviço da
d administraçção dos confllitos e tensõess que sempree
surgem no contexto de trabalho, preeservando a harmonia
h
enttre pessoas (C
CAMPELLO,,
2011, p. 11).

A pesquisa aponta coomo probllema a baixa
b
percepção sob
bre as coompetênciass
mentais etaapas do desenvolvimennto pessoal..
autoconheccimento e o autocontroole, primeirras e fundam
Visto que o desenvolvvimento pesssoal influi na área soccial, o nívell baixo de autoconheci
a
imento e dee
m reconhecer e aplicar habilidadess adquiridass
autocontroole indica quue os líderees têm dificuldades em
para si em benefício dos
d relacionamentos intterpessoais nas empresas.
orma, sendoo a autogeestão etapa subsequen
nte ao conhhecimento sobre si, é
Da mesma fo
oconsciênciaa não estáá
questionávvel a eficiêência de quualquer proocesso de autogestão se a auto
maturada o suficientee. Há uma vinculação
v
natural
n
entrre autogestãão e autoconsciência. O líder quee
deseja recoonhecer suaas emoções negativas e impulsos destrutivoss a fim de geri-los,
g
precisa haverr
desenvolviido sua capaacidade de se
s autoconhhecer, para que
q possa manter
m
o equuilíbrio entrre sua razãoo
e suas emooções no con
ntexto organnizacional (CAMPELL
(
LO, 2011, p.15).
p
O rrelatório de pesquisa taambém reveela uma desttacada incoongruência entre
e
o baixxo índice dee
percepção do autoconnhecimento e a percepçção de um alto
a nível dee autoconfiaança. A autooconfiança,,
que pode sser definidaa como a coonfiança quue o líder deposita em si mesmo, possui o seeu valor naa
medida em
m que o lídder autoconffiante detém
m coragem para tomarr iniciativa e causar im
mpactos noo
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meio ondee atua. Po
orém, para ser legítim
ma, a autooconfiança precisa suurgir no prrocesso dee
autoconheccimento, doo contrário não
n passará de aparênciia superficial:
O líder sóó pode confiiar genuinam
mente em si mesmo se ele
e tiver alguum nível dee
autoconheccimento que lhe permita se autogeriir em situaçções que collocam a suaa
emocionaliddade à prova. Se o líder não se conhece, mas se mostrra autoconfiannte, é possívell
pensar num
ma pseudoautooconfiança, caalcada numa im
magem elevad
da que ele faz de si mesmo,,
à qual não corresponde
c
na
n realidade (C
CAMPELLO, 2011, p. 15).

Golleman (201
15, p.15) assevera
a
qu
ue pessoas autoconsciientes cresccem, pois aceitam ass
críticas, viisto que elaas mesmas conhecem suas limitações e forçças. Em conntraste, pessoas poucoo
conscientes de si mesm
mas veem a crítica, ainnda que construtiva, com
mo uma am
meaça a elas ou sinal dee
m como carracterística, também, a autoconffiança, poiss
seu fracasso. Pessoass autoconsccientes têm
c
e as limittações de sseu potencial, assumin
ndo responssabilidades,,
compreenddem suas capacidades
calculandoo seus riscoss e sendo caapazes de peedir ajuda.
Tom
mando com
mo certo que
q
o aliccerce do desenvolvim
d
mento satisffatório e seguro
s
dass
competênccias de um líder seja o autoconheci
a
imento seguuido pela auutogestão, a pesquisa da Fundaçãoo
Dom Cabrral traz umaa contribuiçção importaante para o desenvolvimento de líderes. O relatório
r
see
encerra com
m a sugestãão de que o conjunto de
d competêências delineadas seja nomeado
n
dee liderançaa
socioemocional, danddo ênfase a inevitabilid
i
ade da seguuinte constaatação: as em
moções de uma
u
pessoaa
afetam as ooutras pessooas e o ambiente, quer seja ou não uma empreesa.
Nessse sentido
o, é possíível afirmaar que é no âmbitoo da interrsubjetividaade que a
autoconsciiência e a autogestão
a
t
tornam-se
n
necessárias.
Do mesmo
o modo, é no
n reconhecimento daa
alteridade e na buscaa por aprimorar nossass relações com
c
“o outrro” que noss conhecem
mos melhor..
m esclarece Morin:
M
Como bem
A prática mental
m
do autooexame perm
manente é neceessária, já quee a compreenssão de nossass
fraquezas ou
o faltas é a via
v para a com
mpreensão daas do outro. Se
S descobrimoos que somoss
todos seress falíveis, frágeis, insuficieentes, carentees, então poddemos descobrir que todoss
necessitamoos de mútua compreensão.
c
. O autoexam
me crítico perm
mite que nos descentremoss
em relaçãoo a nós messmos, por coonseguinte, que
q
reconheçaamos e julguuemos nossoo
egocentrism
mo. Permite que
q não assum
mamos a posiçção de juiz dee todas as coisas (MORIN,,
2011, p. 87).

nhecimentoo e autogesttão são impoortantes na medida em
m que tornam
m os líderess
Asssim, autocon
melhores eem seus relaacionamenttos, permitin
ndo a convvivência mais harmônicca, e em coonsequênciaa
mais proddutiva, no qual
q
tanto se obtêm vantagens individuaiss quanto cooletivas. A gestão dee
emoções e impulsos prejudiciaiss nas interaações faz com
c
que o líder tenha atitudes guuiadas pelaa
maturidadee emocionaal, influencciando pesssoas a recconhecer suua liderançça e a busscar atingirr
determinaddos objetivoos em comuum.
Consideraações finais
c
é impportante o autoconhec
a
cimento e a autogestãoo para a foormação daa
Tenndo visto como
liderança, é preciso ponderar
p
sobbre alguns aspectos. Primeiramen
P
nte, não há formulas pprontas quee
b
como pessoas
p
differentes em
m
garantam ààs pessoas o aperfeiçooamento daa consciênccia de si, bem
busca de conhecimentto de si terãão emoçõess diferentes a serem traabalhadas e alcançarão sucesso naa
u trabalho que se faz sobre si mesmo,
m
cadaa
gestão de ssi em tempo e ocasiãoo diferentes.. Como é um
um deve trrilhar seu prróprio caminnho nesse propósito.
p
Porr outro ladoo, buscar ajuuda profissiional – um coach, por exemplo – pode faciliitar a buscaa
do líder, coontribuindo significativvamente parra sua formaação. Mas vale
v destacaar que a relaação entre o
RBNDR · ISSN 2358-5153
2
· ano 2 · nº2 · p. 59-67 · dez. · 2015

A Importânncia do Autoconhhecimento e Autogestão na Formaçção do Líder |67
7

profissionaal e aquele que
q deseja tornar-se mais
m inteligeente emocioonalmente não
n deve serr tutelar, noo
sentido de oferecer fó
órmulas proontas e soluuções pré-deefinidas. Deeve estar em
mbasada naa autonomiaa
do líder dee pensar porr si mesmo,, através de uma avaliaação racionaal de suas liimitações e potenciais,,
de seu próóprio valor e confiançaa, semelhannte ao ideall kantiano de
d esclareciimento (KA
ANT, 1975,,
p.100).
b
pelo autoaperfeiiçoamento é a constataação de quee
Outtra questão a ser consiiderada na busca
as pessoas são motivadas a vereem a si mesmas de maneira positiva, e não de forma realista.
r
Ass
pessoas coostumam appegar-se arddorosamentte às suas iideias maiss arraigadass, inclusive quando see
trata da im
magem que tem de si mesmas. De
D igual modo, as pesssoas tendeem a supereestimar seuu
próprio deesempenho,, suas habbilidades ouu seus taleentos, avalliando mais positivam
mente suass
característiicas mais desejáveis
d
d que as menos
do
m
desejjáveis (BAZ
ZERMAN; MOORE, p.34). Essaa
questão moostra a dificculdade de sse autoconhecer, ainda que não im
mpeça tal proocesso.
Em
mbora haja dificuldades
d
s intrínsecaas à busca pelo
p
autoco
onhecimento
o e pela auutogestão, é
algo que se faz necessário para todas
t
as pesssoas que exercem
e
a liiderança, poois garante a elas doiss
benefícios:: 1) aperfeiççoamento inndividual paara estarem bem consiggo mesmas; 2) aprimorramento dass
relações coom as outraas pessoas, possibilitanndo maior influência
i
e melhores resultados em equipe..
Como se pode
p
constaatar, vencer o desafio do
d “conhecee-te a ti meesmo” é imp
possível parra qualquerr
liderança que
q se isolaa tal qual um
m eremita. O líder preecisa das ouutras pessoaas para apeerfeiçoar-se,,
assim com
mo as pessoaas precisam do líder parra lhes indiccar o caminhho do futuro
o.
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