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Fabiana Vieira Ramos
Flávia Maria de Lima
Mestre Bráulio Meira de Almeida1

Resumo: Levando em consideração que as empresas passaram por uma radical revolução neste
século, e consequentemente o cenário emocional mudou, os líderes sofreram grandes pressões
vindas tanto da globalização como da tecnologia da informação, que tiveram como consequência a
competitividade no mercado, e as constantes mudanças no ambiente organizacional. Nas
organizações é importante que o líder tenha um controle do seu emocional para obter um ambiente
sadio e harmonioso com seus colaboradores, para que possa trabalhar com eficiência e eficácia.
Portanto, pequenas e grandes empresas precisam consolidar os seus esforços e manter as suas
equipes sem perde o foco, que é há busca pelos seus resultados, na contribuição e produção. Diante
disso, os líderes precisam usar a inteligência emocional para resolver os conflitos gerados nas suas
equipes, sem inflamar as situações, porque onde existem pessoas, existem emoções e sentimentos
1
que devem ser tratados com inteligência para manter um clima organizacional passivo. O estudo
enfatiza que a inteligência emocional pode ser de alta importância para manter o sucesso da
empresa, pois através dela é possível administrar, controlar e alcançar os seus objetivos.
Palavras-Chave: Inteligência Emocional; Liderança; Conflitos.

1 INTRODUÇÃO
Nas empresas a Inteligência Emocional é uma ideia relativamente nova, é um
fator lógico que destaca a impulsividade de poder, pois é importante que o líder ou
gestor tenha competência e capacidade para lidar com suas emoções, evitando
estresses e conflitos dentro da organização. Este artigo tem como objetivo mostrar a
importância da inteligência emocional na liderança para redução dos conflitos,
mostrando como líder faz para levar o sucesso organizacional, controlando e
administrando suas emoções, analisando não só a teoria como a mente racional e
emocional, que nos ajuda a entender o poder que a emoção tem de superar a razão.
Diante disso, foi realizada uma pesquisa bibliográfica elaborada com conteúdos
acadêmicos para que seja uma evidência na redução de conflitos através da
inteligência emocional. Nessa perspectiva, diferentes autores defendem esse termo,
visto que, os líderes e gestores descontrolam-se por pressões, mostrando as
1
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principais habilidades emocionais como suas características, interações entre
emoções e inteligência que determinam os seguintes domínios: Autoconsciência,
lidar com emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros e lidar com
relacionamentos. É de suma importância que os líderes organizacionais entendam o
funcionamento da inteligência emocional, e como podem influenciar o racional para
que consigam identifica-las em si mesmo, e nos outros, é fundamental que haja
sucesso na redução de conflitos dentro da organização no seu relacionamento
interpessoal e intrapessoal. Portanto, ao longo do artigo abordaremos no primeiro
capítulo: O conceito da inteligência emocional. No segundo capítulo falaremos
sobre: A teoria e os estilos de liderança nas organizações. No terceiro capítulo
abordaremos: O conceito e atuação dos conflitos nas organizações. Segue abaixo a
nossa metodologia.

2 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
Este artigo foi elaborado através de pesquisa bibliográfica. Segundo Gil,
(2002), a pesquisa bibliográfica tem como base matérias constituídos de revistas
acadêmicas, teses, livros e artigos científicos, que permite descobrir sua
importância, novos fatos ou dados de qualquer campo de conhecimento, com o
objetivo de possibilitar a obtenção de informações requeridas ou a localização de
obras que as contem. É importante que o pesquisador realize um planejamento
sistemático do processo de pesquisa compreendendo sempre a definição temática
até a construção lógica do trabalho.

3 RESULTADO E DISCUSSÃO
3.1 Inteligência Emocional
Segundo Dalgalarrondo, (2008), a inteligência pode ser vista de várias
formas, mas quase ninguém consegue defini-la, pode-se dizer que o indivíduo
possui habilidades cognitivas, mas em diferentes processos, tendo áreas
desenvolvidas e outras que precisão ser aperfeiçoadas, tanto interpessoais como
intrapessoal, que possibilita a compreensão de novas situações existentes,
identificando os problemas causados, sua resolução, rápida aprendizagem e sua
adaptação ao ambiente.
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De acordo com Hitt, Miller e Colella, (2013), a inteligência é uma capacidade
cognitiva, onde se é possível desenvolver e compreender conceitos dos mais
complexos e incompreensíveis.
Segundo Martins, Scorsolini e Nascimento (2017), a inteligência está ligada a
compreensão e entendimento das informações, permitindo ao individuo resolver e
enfrentar os desafios no seu contexto racional.
De acordo com Gardner, (1993), a inteligência é definida como um conjunto
de capacidades humanas possui múltiplas áreas que interferem na sua formação,
envolve talento e habilidades mentais, existem muitos tipos diferentes de inteligência
e cada indivíduo apresenta uma em determinada área ou em diversas.
De acordo com Goleman, (2012), inteligência emocional é quando o indivíduo
consegue ter e captar o mundo por meio de estímulos, utilizando os dois hemisférios
do cérebro citados pela neurociência que são: o hemisfério esquerdo que representa
o racional, crítico, lógico-matemático e o hemisfério direito que é representado pelas
emoções, sentimentos, intuições e compreensão subjetiva da vida, quando se
entende os dois lados de formas equilibrada é possível alcançar patamares elevados
sendo de suma importância entender que o racional precisa ter a compreensão
emocional do mundo.
Ainda vimos que Goleman, (2012), as principais aptidões para se alcançar a
inteligência emocional são: aptidões sociais quando se tem a capacidade de se
relacionar com o próximo e com a sociedade e aptidões emocionais capacidade de
se relacionar consigo mesmo de maneira harmoniosa. Há pessoas que tem
habilidades para aprender, reconhecer, discriminar, seus próprios sentimentos e
emoções compreendendo a influência que eles têm nas suas ações, possuindo
assim aptidões emocionais, além de saber identificar através de canais não verbais
de comunicação como a outra pessoa se sente. Envolve o saber ouvir, ser empático
e saber lidar com as emoções dos outros mesmo em meio a possíveis conflitos,
tendo um controle emocional e entendendo as causas dos estresses causados.
O mesmo autor fala que objetivo da inteligência emocional não é excluir ou
isentar a emoção, mas controlá-la e saber o propósito de sentir para assim reagir de
maneira distinta, uma pessoa emocionalmente inteligente é aquele que consegue
identificar seus próprios sentimentos, motivando a si mesmo e os outros através de
estímulos identificando suas emoções. Todos possuem emoções e é necessário
gerenciá-las com maior eficiência e precisão pois são elas que nos orientam quando
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precisamos tomar decisões importantes em situações difíceis, nessas horas as
emoções pesam muito, às vezes, muito mais que a razão e nos leva a ter impulsos
para uma ação imediata.
O autor ainda reforça que existem detalhes fisiológicos que nos permite
entender diferentes tipos de emoção entre elas; a raiva, o medo, a repugnância, o
amor e outros, quanto maior e mais intenso for o sentimento mais dominante será a
mente emocional e mais impotente a racional, por isso é importante controlar as
emoções e fazer com que elas trabalhem a seu favor, utilizando como uma ajuda
para orientar o comportamento e o raciocínio.
Cury, (2015), Vem a corroborar que o indivíduo conseguindo administrar seus
pensamentos e emoções têm facilidade em lidar com situações difíceis, consegue
identificar com mais precisão os motivos de possíveis conflitos, além de saber
trabalhar com pessoas e relacionar-se com elas desenvolvendo assim sua
inteligência emocional.

3.1.2 Tipos de Inteligência Emocional
Além do ganho ou rendimento funcional, é possível aprimorar ou aprender
essas habilidades nos tipos de inteligência segundo Gardner, (1993), abordados a
seguir.


Inteligência intrapessoal está baseada na capacidade de discriminar e

entender as próprias emoções de forma precisa e eficaz, orientando o próprio
comportamento, reconhecendo suas vontades, desejos e necessidades, na tentativa
de solucionar problemas e alcançar o bem-estar social.


Inteligência musical baseia-se em um vínculo biológico, onde certas partes do

cérebro desempenham papéis importantes, na percepção e produção da música,
inteligência que faz o indivíduo compor, identificar padrões musicais, apreciado por
músicos, dançarinos e cantores;


Inteligência linguística está baseada na escrita, no uso da linguagem

gramatical, o indivíduo que possui essa inteligência tem grande sensibilidade e
domínio com palavras, pensam, tem ideias e facilidade de para transmiti-las.


Inteligência corporal-cinestesia está baseada na capacidade de usar o corpo

para se expressar com precisão, sabe-se que o nosso corpo é a principal ferramenta
para produzirmos e sermos afetivos, além de permitir a expressão da emoção e
sentimentos, é facilmente encontrada em músicos orquestrais, bailarinos e artesãos.
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Inteligência interpessoal está baseada na capacidade de perceber distinções

entre os outros, em seus estados, variações de humor, intenções, motivações e
desejo que os outros indivíduos possuem, dois fatores importantes: a interação
social e a prolongada infância primata, permitindo compreender os outros e trabalhar
com eles.


Inteligência lógico-matemática está baseada no raciocínio lógico, habilidades

com números, na agilidade para resolver problemas onde a solução é constituída
antes mesmo de ser articulada, sendo a principal base para os testes de QI.
Inteligência espacial está baseada na capacidade de imaginar uma configuração
física diferente, na percepção visual a capacidade que o indivíduo tem em lidar com
aspectos, como objetos, figuras, observar pequenos detalhes, imagens externas e
internas e a relação que existe entre elas.
Portanto diante dos diferentes tipos de inteligências daremos ênfase a:
inteligência intrapessoal e interpessoal observando suas habilidades dentro do
contexto da inteligência emocional, abordaremos as aptidões da inteligência
emocional em suas cinco habilidades, divididos em dois pilares.

3.1.3 Os pilares da inteligência emocional
Segundo Goleman, (2012), as principais aptidões para se alcançar a
inteligência emocional são: aptidões sociais (inteligência interpessoal) quando se
tem a capacidade de se relacionar com o próximo e com a sociedade e aptidões
emocionais (inteligência interpessoal) capacidade de se relacionar consigo mesmo
conhecendo as próprias emoções, controlando-as de forma harmoniosa.

3.1.3.1 Aptidões pessoais (inteligência intrapessoal)


Autoconsciência
Conhecer as próprias emoções é a aptidão de identificar com precisão o que

realmente estamos sentindo, incluindo as emoções após a autorreflexão, ter a
capacidade de se controlar observando o que foi vivenciado, auto compreensão , as
causas que o levaram a chegar aquele estado e os pensamentos sobre esse estado
não sendo levado por impulsos emocionais, mesmo em meio a situações
turbulentas. (GOLEMAN, 2012).
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Essa consciência das emoções é uma capacidade emocional fundamental,
pois auxilia na identificação dos estímulos estressantes, que auxiliam em outras
capacidades como por exemplo saber lidar com emoções (autocontrole).


Autocontrole
Lidar com as emoções está na capacidade de controlar as suas próprias

emoções tais como: ansiedade, tristeza, irritabilidade, que nos fazem agir por
impulso ocasionando muitas vezes conflitos, o individuo que tem autocontrole
consegue se auto avaliar, alcança o bem-estar, é possível ter uma visão mais
precisa das situações e o entendimento que as levaram a acontecer, diferentemente
de superá-las, ao ignorar uma emoção podemos ocasionar doenças emocionais
graves. (GOLEMAN, 2012)
Para Cury (2015, p. 107). "Quem tem autocontrole, se auto avalia, pondera
seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige-se, reflete sobre suas
reações, conjectura consigo mesmo".


Automotivação
A automotivação está ligada ao autocontrole emocional saber lidar, adiar,

satisfazer e controlar os impulsos é a capacidade de usar emoções para alcançar
um objetivo um estímulo com entusiasmo e confiança na conquista, dedicar-se ao
atingimento de metas acreditando que o melhor irá acontecer encarando os
objetivos conscientemente. Um indivíduo motivado consegue alcançar os objetivos
de forma mais precisa, identificando nas pessoas os estímulos que também as
motiva, tendo facilidade em gerar mudanças no meio inserido, possuindo uma
vantagem emocional, que define o nosso poder de usar nossas capacidades
mentais inatas e solucionar problemas. (GOLEMAN, 2012)

3.1.3.2 Aptidôes sociais (inteligência interpessoal)


Reconhecer as emoções nos outros
Empatia, também está ligado á autoconsciência emocional através do

autoconhecimento, quanto mais consciente permanecermos a cerca de nossas
próprias emoções, mais facilmente entenderemos o sentimento alheio. As pessoas
empáticas conseguem identificar as emoções nos outros e identificam de forma não
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verbal o que o outro precisa, ou querem com um tom de voz, gestos, expressões
faciais e outros sinais de canais não verbais de comunicação. (GOLEMAN, 2012)
Corroborando com as informações citadas Cury, (2015), enfatiza que empatia
é o segredo do bem-estar social de se doar, cuidar e proteger quem nos cerca,
quanto mais altruístas mais humanos somos, nos faz solidário com quem falha, com
a dor, com o sofrimento do outro os retirando do isolamento, através de estímulos.


Lidar com relacionamentos
É a capacidade de lidar com pessoas e suas as emoções, a arte de viver em

uma sociedade, saber relacionar-se com os outros exigem amadurecimento
emocional tanto no autocontrole como na empatia, permitindo-nos moldar, mobilizar
e inspirar os outros. As pessoas que possuem essa capacidade podem se tornar
excelentes líderes, tendem a ser popular e possui eficiência interpessoal.
(GOLEMAN, 2012)
"Habilidade social refere-se a capacidade de construir relações eficazes com
o objetivo de mover as pessoas na direção do resultado". (HITT; MILLER; COLELLA,
2015, p. 160)
O autor Goleman, (2012), relata que os pilares abordados formam um
conjunto de habilidades da inteligência emocional que somadas habilidades
cognitivas auxiliam no desenvolvimento pessoal e profissional, o indivíduo que
consegue desenvolver e entender a importância que essas aptidões alcançam o
sucesso e o bem-estar emocional dentro das organizações.

3.1.4 Inteligência emocional nas organizações
Segundo Goleman, (2012), dentro das organizações as aptidões emocionais
devem ser levadas em consideração tanto quanto o Quociente Intelectual, pois uma
auxilia o outro, promovendo mudanças significativas no meio familiar e
principalmente no ambiente de trabalho, tornando-o mais atrativo, saudável e
produtivo. Os lideres que entendem essa importância alcançam sucesso profissional
pois conseguem ter o equilíbrio de suas emoções, tendo assim um diferencial em
seus processos, sendo capaz de controlar possíveis conflitos, não se permitindo
influenciar pelos mesmos, mostrando para os demais a importância de se ter um
ambiente organizacional saudável, como também a importância de saber trabalhar
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em equipe, sem permitir que o estresse e a tensão se espelhe e atrapalhe os
objetivos da organização.
De acordo com Robbins, (2009), a inteligência emocional tem um papel
significativo no ambiente de trabalho, as emoções podem afetar o lado pessoal e
profissional se não forem controladas, por isso é importante que os lideres entendam
suas dimensões e as considere como fator decisivo em seus processos, sobretudo
em suas relações interpessoais.
Segundo Hitt, Miller e Colella, (2015), as emoções dos lideres são de suma
importância e podem causar influência positiva e negativa sobre os seus
colaboradores, um líder que consegue controla as suas próprias emoções utilizandoas para a construção do objetivo organizacional, consegue reduzir os conflitos,
identificar as causas dos estresses, solucionar os problemas de maneira eficaz e
mantém o ambiente organizacional saudável para todos dentro da organização.

3.2 Liderança
Segundo Chiavenato, (2015), a Liderança é um fenômeno social. Ela é
defendida como uma influência interpessoal exercida em uma dada situação. As
principais ferramentas gerenciais se resumem na liderança, se faz necessária uma
liderança para que a equipe possa funcionar e produzir resultados, isto é, como
liderar pessoas e administrar diferenças entre elas. Não basta ser eficiente, é
preciso sobre tudo ser um líder eficaz, pois um líder não atua no vácuo. Trabalha
com pessoas de todos os tipos, em todos os níveis da organização e em situações
altamente diversas. A eficácia de um líder depende da sua equipe.
Ainda na linha de raciocínio do autor , a liderança é um processo dinâmico de
exercer influência sobre um indivíduo ou grupo de indivíduos para impulsionar
esforços em função do alcance de objetivos em uma determinada situação. Não é
uma habilidade nata, nem privativa de alguns poucos superdotados, ela é aprendida
e incorporada nos lideres. Ela acontece em uma determinada situação, pois ela
ocorre em uma dada estrutura social decorrente da distribuição de autoridade de
tomada de decisão.
Continuando no pensamento do autor, vimos o grau em que uma pessoa
demonstra qualidades de liderança depende não somente de suas próprias
características individuais, mas também das características da situação na qual se
encontra. É função das necessidades existentes em uma determinada situação e
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consiste em uma relação entre indivíduo e um grupo. Trata-se de uma relação
funcional. Essa relação funcional somente existe quando um líder é percebido por
grupo como possuidor ou o controlador de meios para satisfação de suas
necessidades. É realizada pelo processo de comunicação humana e pode ser
definida como a arte de induzir as pessoas a cumprirem suas obrigações com zelo e
correção, onde o líder tem a capacidade de influenciar as pessoas a fazerem aquilo
que devem fazer. A liderança visa à consecução de um ou mais objetivos
específicos, onde o líder surge com um meio para o alcance dos objetivos
desejados.
Segundo Generali, (2016), o líder é aquele que tem visão de uma
possibilidade até então não vislumbrada pelos demais, ele enxerga o futuro e age
preparando a organização para crescer e sobreviver nos tempos que estão por vir,
ele é visionário, tem capacidade de planejamento, e é empreendedor, ele é criativo e
sabe separar o essencial do supérfluo em cada projeto apresentado. A
personalidade do líder é equilibrada, ele age com moderação, é racional sem
desprezar suas situações, respeita os direitos dos outros. O líder se preocupa em
fazer as coisas dentro de princípios éticos e morais.
A autora Generali, (2016), reforça que o líder inteligente pensa rápido
compreende velozmente as informações que recebe e integra essas informações, as
transformam, as reconstrói, acrescenta, tem facilidade tanto com os números quanto
com as palavras e demonstra essa facilidade de diversas maneiras, seja na forma
escrita oral ou em representações gráficas, ele absorve com facilidade novas
tecnologias, recebe e também. O que define sua forma de gestão são as
capacidades e conhecimentos integrados, o líder reúne indivíduos talentosos,
orienta quando necessário, lhe oferece autonomia e metas claras, os acompanha e
se responsabiliza com eles pelos resultados, e sabe identificar e atrair talentos para
sua organização e para seus projetos é um líder agregador ele compreende o
dinamismo do mundo dos negócios e sabe propor mudanças, planejar nossos
processos e vencer resistências. O líder muda o ambiente ao seu redor e muda a si
mesmo de forma adaptativa e criativa, não existirá líder no futuro que não pensa de
forma ética, que não se preocupe com sua comunidade ou que pense que a
globalização veio apenas para alavancar os lucros da empresa, sem representar
ameaças.
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O líder do futuro trabalha não só para construir uma organização melhor, mas
para construir um mundo melhor, ele é responsável, no fundo um Idealista, no mais
o necessário. "Os verdadeiros líderes, voltados para os aspectos morais, iluminam
dessa maneira o lado positivo dos seus seguidores, revelando o que neles existe de
bom, trazendo-lhes afinal a esperança". (O’TOOLE, 2016, apud GENERALI, 2016,
p.1)
Segundo Wagner e Hollenbeck, (2009), a liderança carismática mostra a
habilidade do líder em se comunicar, criando vantagens competitivas que estar
relacionada à eficácia do líder. Um líder deve ser inteligente, com alto nível de
energia e carismático, essas características determinam o seu comportamento entre
os subordinados. O líder deve:


Constituir a sua própria equipe e escolher adequadamente as pessoas que

vão trabalhar com ele;


Formar e manter uma equipe bem selecionada;



Treinar e desenvolver as pessoas mantendo um elevado grau de habilidade

de conhecimento;


Analisar e planejar o trabalho de modo sintonizado com a capacidade

individuais dos membros de sua equipe;


Gerenciar as mudanças necessárias para manter constante essa sintonia

entre o desenvolvimento individual e grupal;


Liderar pessoas e grupos de trabalho traçando e revendo constantemente os

objetivos a serem alcançados e conduzindo os esforços;


Monitorar e avaliar o desempenho das pessoas, afim de, assegurar elevados

níveis de desempenho por meio de recompensas firmemente para segurar reforço
positivo do desempenho eficiente. O que uma empresa pode esperar do seu líder?


Apoio e suporte psicológico e técnico para as pessoas;



Orientação quanto às dúvidas e dilemas das pessoas;



Impulso e encorajamento para ação;



Comunicação e informação para as pessoas;



Treinamento, desenvolvimento e coach;



Definição de metas e objetivos a serem alcançados.
Definimos a liderança no conceito bem característico, vamos abordar cada

tipo desses líderes.
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3.2.1 Tipos de líderes
Segundo Osmir, (2014), cada líder tem tipos diferentes, ondem existem o
líder:


O líder expansivo- participar das atividades que envolvem contatos pessoais,

aprende rapidamente as ideias, compreende com habilidade e sensibilidade as
situações, e participa na construção da solução para os problemas. Cumpre e faz
cumprir as tomadas de decisão, e sua equipe atua como fator de equilíbrio.


O líder ousado: permite experimentar de forma espontânea as inovações

contínuas que o ambiente e as pessoas proporcionam.


O líder sensível: mantém acesa a chama da vela, sem descuidar do senso

prático que lhe permite compreender as questões relativas, com às tarefas mais
elementares.
Segundo Chiavento, (2012), segue os tipos de líderes com diferentes aspectos.


Líder renovador- o líder renovador está focado na mudança e na renovação

das pessoas e da organização como um todo. Ele atua como um agente de
mudança e de melhoria contínua, e se baseia em três aspectos organizacionais para
apoiar seu trabalho com a equipe:


O líder focalizador: O líder deve sempre focar nos seus objetivos, no

comprometimento das pessoas e do direcionamento do seu comportamento. A
focalização nos objetivos deve levar em conta os objetivos da organização como os
objetivos individuais de cada integrante da equipe e objetivos grupais.


O líder auto-confiante: É um traço da personalidade do líder, a confiança em

si próprio e no desempenho do grupo, a confiança na sua própria capacidade e
habilidade e nas capacidades e habilidades do grupos. O líder deve saber ouvir e
falar, saber receber e saber transmitir mensagens e ideias, saber entrevistar e
comunicar, ter empatia e simpatia, transferir e delegar, mantendo sempre o controle
de tudo.


O líder flexível: aceita mudanças, usa diferentes comportamentos para

diferentes situações a flexibilidade.


O líder tomador de decisão: é o processo de pensar e agir que conduz uma

decisão. É uma escolha entre duas ou mais alternativas para alcançar um
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determinado objetivo. Ele procura servir e melhorar, ele decide mais rápido a
situação e focaliza nas tarefas mais importantes.


O líder desempenhado: procura alcançar os padrões de desempenho e de

avaliação, busca excelência, eficiência, eficácia, produtividade e qualidade. Assumir
responsabilidade e cuida do negócio como se fosse propriedade sua, não é
individualista e quase nunca usa a primeira pessoa no singular. O líder com visão no
futuro.
Para que a liderança seja eficaz com características diferentes, serão
necessários diferentes estilos de liderança.

3.2.2 Estilos de liderança
O autor Chiavenato, (2012), nos mostra que o padrão recorrente de
comportamento exibido pelo líder é três estilos básicos de liderança autocrática
liberal e democrática.


O líder autocrático: é também chamado de liderança autoritária ou diretiva. O

líder é focado apenas nas tarefas, onde envolve o controle absoluto e autoritarismo
sobre o grupo. O líder toma decisões individuais desconsiderando a opinião dos
liderados, é um líder dominador e pessoal nos elogios e nas críticas ao trabalho de
cada membro.


O líder liberal: é um líder negligente e fraco, onde deixa passar falhas e erros,

não faz muitas exigências e deixa seus liderados mais à vontade para fazer as suas
escolhas.


O líder democrático: é um líder participativo, envolve seu seus grupos nas

decisões, onde o líder orienta o grupo e executa as suas tarefas, para poder atingir
os seus objetivos.


O líder situacional: é um líder que mostra sua relação entre liderança,

motivação e poder, onde pode avaliar os seus subordinados.
O estilo de liderança é orientado para a tarefa. No curto prazo esse tipo de
liderança pode promover melhores resultados de eficiência e de produtividade.
Entretanto no médio e longo prazo a liderança é centrada na tarefa e nas pessoas.


Liderança Centrada nas Tarefas: o líder fica preocupado com a execução da

tarefa e com seus resultados. É a liderança que se preocupa exclusivamente com o
trabalho para conseguir alcançar a seus objetivos.
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Liderança Centrada nas Pessoas: o líder fica preocupado com os aspectos

humanos dos subordinados onde procura manter uma equipe de trabalho atuante
dentro de maior participação nas decisões, dá mais atenção às pessoas que ao
trabalho, procurando compreender e ajudar os subordinados e preocupando-se mais
com as metas do que com os métodos, sem descuidar do nível de desempenho
desejado.

3.2.3 Teoria de Liderança: traços comportamentais
Ainda no raciocínio do autor, Chiavenato, (2012), as teorias de traços
focalizam a identificação de traços pessoais que diferenciam os líderes dos
subordinados, ou seja, examinam a liderança em uma perspectiva diferente. É a
sucessora da chamada teoria de liderança do “grande homem” Abraham Lincoln,
Martin Luther King e Jack Welch. Um traço de líder, uma característica física ou de
personalidade.
O autor relata, a liderança laissez-faire é uma forma para qualquer líder se
comportar. Em contraste, a liderança transacional e transformacional são ambas
positivamente relacionadas a uma variedade de atitudes e comportamentos que
representam aspectos diferentes, essas duas dimensões são muito importantes na
liderança.
O autor mantém sua ideia, relatando a liderança transacional que focaliza e
esclarece o papel e os requisitos da tarefa dos funcionários, e fornecem aos
mesmos, recompensas positivas e negativas contingentes ao desempenho. A
liderança transacional abrange as atividades gerenciais fundamentais para se
estabelecer metas, monitorar o

progresso

para

realização

dos objetivos,

recompensar e punir pessoas por seu nível de relação de objetivos, para aumentar a
produtividade do funcionário, usa a liderança transacional para aprimorar o
desempenho organizacional.
Ainda também mostra a liderança transformacional buscam desenvolver a
liderança em outros, exibem o auto sacrifício e servem como agentes morais,
concentrando-se e fazendo os subordinados focalizar em objetivos que transfere as
necessidades mais imediatas, do grupo de trabalho, os líderes transformacionais
podem produzir mudança organizacional e resultados significativos, porque essa
forma de liderança estimula nível mais alto de motivação intrínseca, confiança,
compromisso e fidelidade. Entretanto é importante notar que a liderança transacional
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é um pré-requisito essencial a liderança efetiva, e que os melhores líderes aprende
exibir tanto a liderança transacional, quanto a liderança transformacional em vários
graus.

3.3.3 O Líder Como Coach
Segundo Generali, (2016), o líder está em uma posição privilegiada para
exercer o papel de coach, por sua experiência, influência o conhecimento, ele é
capaz de orientar seus subordinados, sobretudo os iniciantes, apoiá-los no
planejamento de suas carreiras, identificar e desenvolver seu potencial quando o
papel de Coach é bem desenvolvido, cada membro da equipe recebe o feedback
acerca de seus pontos fortes e carências, bem como, de forma de superar eventuais
falhas problemas e conflitos, o coach visa a melhoria de desempenho, mas é bem
mais do que isso.
Esse processo que podem envolver acompanhamento, orientação, avaliação,
educação e aconselhamento, reduz os conflitos interpessoais, ajuda na definição de
metas e estreitos laços entre líder e subordinado, além disso, o coach facilita o
alinhamento dos valores dos membros da equipe, os valores organizacionais, os
indivíduos reduz fala, assim esse papel do líder pode ser visto como parte de uma
estratégia de reconhecimento e esforço nos pontos positivos de todos os
colaboradores.

3.3 Conflito
Segundo Chiavenato, (2012), nas grandes e pequenas organizações existem
diversos conflitos e é necessário que líderes e supervisores saibam usar suas
habilidades de negociações, para administrar esses conflitos que nem sempre serão
de ganho para os dois sujeitos. Os conflitos vão além de um desacordo, é quando
existe uma tentativa de um dos indivíduos para atingir os objetivos desejados, dessa
forma o conflito pode ser ativo e passivo. Geralmente os conflitos organizacionais
são provocados por conflitos pessoais, ambos têm recebido bastante atenção pelo
fato de que na pratica estão inseparavelmente ligados.
Segundo a mesma ideia do autor, o conflito não é imprevisível ou acidental,
mas sim algo inseparável na existência da organização.
Conflito é a presença de ideias, atitudes, emoções e gostos opostos que se
chocam com os outros.
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De acordo com Karsaklian (2014, p. 219) “Geralmente, o conflito nasce de
uma percepção diferente do problema a resolver ou, então, quanto a seu grau de
urgência ou prioridade”.
Conforme Wagner e Hollenberck, (2009), o conflito ameniza as tensões
sociais, proporciona o reajuste de recursos, mantém o estado de estimulo e a
inovação, fornece feedback, identifica as diferenças entre o grupo.
Diante do que vimos acima sobre conflitos, que são interesses opostos que
não bate com outros, estaremos analisando agora como o conflito afeta as emoções.

3.3.1 Emoções sobre os conflitos
Segundo Osmir, (2014), a emoção mexe com toda a função mental, que
domina as pessoas de diferentes posições, conhecimento, escolaridade e
compromisso. E veremos agora como as emoções influenciam na mente humana
que se não for bem gerenciada pode gerar vários conflitos organizacionais.


Felicidade – A felicidade tem um papel muito importante e a emoção esta

diretamente ligada, as pessoas felizes têm maior facilidade para tomar decisões e
tende a ajudar os outros.


Memória – A emoção atua diretamente na memória, isso indica que uma

pessoa que tenha ausência de emoções fica com a memória fraca devido a uso de
substancia que inibi os hormônios de estresses.


Percepções – É quando um individua interpreta uma determinada situação,

que estar diretamente ligada a sua situação emocional.


Sensação – Quando uma pessoa se encontra em um alto nível de ansiedade,

tem seus limiares de sensação afetados para alguns estímulos.


Sensibilidade – Quando uma pessoa se sente exposta a um papel

fundamental sentindo-se vulnerável e deixando de ouvir e ver situação de riscos.
Conforme Chiavenato, (2012), a falta de conflitos revela acomodação, apatia
e estagnação, visto que o conflito só tem existência porque há pontos de vista e
interesses que não batem com outros. Quando uma das pessoas envolvidas no
conflito toma uma ação, provoca de alguma forma uma reação na outra pessoa, que
pode influenciar positivamente ou negativamente a compreensão e emoção da
primeira pessoa, desperta um agrave ou uma solução do conflito.
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Ainda seguindo a ideia do autor, conforme o comportamento de todos os
indivíduos do conflito e como será resolvido, ficam percepções e emoções resíduas,
que são conhecidas como sequelas de conflitos. Devido a esses sentimentos
envolvidos pós-conflitos, acabam deixando frutos que consequentemente pode
ocasionar novos conflitos. A decorrência do conflito fornece a compreensão e
emoção de um próximo episódio, tornando-se um ciclo repetitivo que a solução e
sequela geram a característica de um próximo.
Como analisamos na parte superior sobre como as emoções que influenciam
a mente humana que se não for bem gerenciada pode gerar vários conflitos
organizacionais, iremos agora ver quais são as causas que antecede o conflito.

3.3.2 Causas/Tipos de conflitos


Causas

De acordo com Kinicki e Kreitner, (2006), existem diversas formas que pode
gerar um conflito, e é de extrema importância que lideres e supervisores saibam de
onde venham os sintomas dos conflitos para que eles possam agir na solução e na
causa certa.


Limites de cargos não claros;



Pessoas que não gosta das outras;



Competitividade por recursos ilimitados;



Disputa entre grupos;



Tomada de decisão;



Conflitos não resolvidos;



Expectativas não atendidas.

 Tipos
Osmir, (2014), cita dois tipos de conflitos organizacionais que se deve ter uma
atenção maior:


Conflito De Responsabilidade – Trata-se de quando todos os envolvidos não

sabem dizer quem e o responsável e de que.


Conflito de autoridade – Trata-se de quando gerente e supervisores dão

ordens aos mesmos subordinados havendo conflitos de quem tem mais autoridades.
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Segundo Kinicki e Kreitner, (2006), uma empresa que tem poucos conflitos é
por que falta apatia, criatividade, indecisões e não entregam algo que foi pedido no
prazo correto, dessa forma o mesmo descreve cinco tipos de conflitos:


Conflito Funcional – É quando o conflito atende ou posteriormente trará algo

de interessante à organização.


Conflito Disfuncional – É quando o conflito ameaça e posteriormente não trará

interesse para a organização.


Conflito De Personalidade – É quando o conflito começa por uma pessoa não

se dar bem com a outra, quando há uma oposição interpessoal relacionada à
antipatia.


Conflito Entre Grupos – Este tipo de conflito aconteceu quando há uma

ameaça competitiva entre os integrantes, dessa forma não atingindo a produtividade
que a empresa precisa.


Conflito Multicultural – Este conflito ocorre quando tem diversas pessoas com

cultura ou religião diferentes, onde um não respeita a escolha do outro.

3.3.3 Resultado do conflito
Conforme Chiavenato, (2009), existe dois tipos de resultado para todas as
partes dentre os conflitos. O resultado construtivo e desconstrutivo na administração
desse conflito, que deve ser maximizado e o resultado destrutivo na administração
os efeitos devem ser minimizado.
 Resultados Construtivos:


O conflito desperta os sentimentos e estimula energias: correspondente a um

conflito há uma estimulação de entusiasmo que ocasiona o interesse e curiosidade
para desenvolver novas tarefas e solucionar problemas, que por consequência deixa
todos esforçados, atentos e acesos.


O conflito fortalece sentimentos de identidade: Quando existe um conflito em

grupo consequentemente torna-se mais ligado e identificado com os interesses e
objetivos de cada um dentre o grupo. Dessa forma a coesão e a motivação geram o
funcionamento das tarefas, assim quando o grupo ganha, todos se sentem mais
encorajados para trabalhar em equipe.


Conflito desperta a atenção para problemas: O conflito é um alerta,

geralmente desperta um interesse para problemas que já existem.
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O conflito testa a balança de poder: Quando acontece um conflito

organizacional pode haver uma aplicação de recurso, que seria o uso e diferenças
de poder entre os sujeitos envolvidos.



Resultados Desconstrutivos:

O conflito desencadeia sentimento de frustração, hostilidade e ansiedade: No

conflito quando uma das partes não alcança seus objetivos e seus esforços é
bloqueado pela outra parte, ocasiona um clima de frustração e estresse que
desencadeia o mau funcionamento das tarefas afetando o bem-estar de todos
envolvidos.


O conflito aumenta a coesão do grupal: Quando há um aumento da coesão

consequentemente aumenta a pressão social para que cada um compreenda os
objetivos do grupo, dessa forma á uma redução de liberdade individual onde o grupo
perde a eficácia.


O conflito desvia energias para ele mesmo: Quando um conflito acontece é

gerada uma energia, tornando-se mais atrativo gastar essa energia para ganhar o
conflito, onde o correto seria gastar essa energia existente na realização de um
trabalho produtivo.


O conflito leva uma parte a bloquear a atividade da outra parte: É uma atitude

de um episodio de conflito, onde uma parte bloqueia, dificulta, e recusa a cooperar
com a atividade da outra parte, desencadeando um mau desempenho.


O conflito se auto alimenta e prejudica o relacionamento entre as partes

conflitantes: A comunicação e o relacionamento dentre as partes são prejudica
devido o conflito, tornando-se até inimiga se o conflito aumentar, tornando os
objetivos e interesses da outra parte incompatíveis, assim o conflito se realimenta.
Diante o que vimos acima, onde o resultado do conflito pode ser construtivo
ou destrutivo, agora analisaremos como se dar a solução do conflito e a influencia
da comunicação sobre ele.

3.3.4 Comunicação
Segundo Osmir, (2014), o conflito cria formas diferentes de passar
informações entre os conflitantes interferindo totalmente na comunicação, quando há
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uma comunicação deficiente entre as pessoas faz com que elas hajam de modo
insatisfatório que se deixa dominar-se pelas emoções negativas.
Conforme Rudiger, (2011), a comunicação é o que será transportado e não o
meio de transporte. É o transporte de assunto que serão codificados de uma pessoa
para a outra ou grupo social. A comunicação transmite a informação, onde o
conteúdo pode sofrer mudanças durante a codificação até que seja entregue a
mensagem. E para acontecer à comunicação é necessário o emissor que passa o
conteúdo, e o receptor que recebe a mensagem. Na transferência do conteúdo
encontra- se o maior problema da comunicação, onde é preciso que utilize de
técnicas para usar o melhor canal de transferência onde não haja ruídos, afim que a
mensagem chegue ao destinatário, cujo significado seja correto.
Ainda no mesmo raciocínio do autor, o emissor é a parte mais importante da
comunicação, pois depende dele todo o processo da transferência ate o
comportamento do receptor. E se não houve nenhum ruídos ou problemas na
transferência da comunicação a informação chegará corretamente e dará um
retorno. E é necessário que exista uma espécie de mediação cotidiana com o
propósito de formação das condutas na conversação.
Para Kinicki e Kreitner (2006, p. 301) a comunicação é “a toca de informação
entre um emissor e um receptor, e a inferência de significado entre os indivíduos
envolvidos”.
De acordo com Tomasi e Bosco, (2014), existem diversas formas de
comunicar-se e todas as formas são bastante importantes na organização. Orem se
deve ter bastante cuidado para que essas comunicações seja passada de forma
certa e clara para que não haja conflitos posteriores.


Comunicação escrita- é quando o emissor transmite a mensagem através de

palavras escritas, que muitas vezes dá errado pela mistura de assunto e confusão
de ideias, onde deve se ter um vocabulário comum, e ter o conhecimento do
receptor.


Comunicação oral- é quando o orador usar o seu tom de voz para que possa

transferir a mensagem, essa forma é muito usada em reuniões, entrevistas, e
conversas, que se deve ter cuidados com o uso de gírias, jargões ou palavras de
baixo calão.


Comunicação não verbal- é uma mensagem que é transmitida através de

expressões faciais, por gestos, pela postura e pelos olhos. Deve ter cautela com
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esse tipo de comunicação, pois a percepção da outra pessoa não possa ser o que
você queria passa.


Comunicação administrativa- é muito usada nas organizações e serve para

ordenar o fluxo de tarefas de funcionários. Essa comunicação é através de cartas,
papeis, memorando e avisos. O grande problema é que por muitas vezes essa
forma entope os canais dentro da organização. Mais adiante veremos algumas
posturas para que se possam resolver os conflitos, que devido as sequelas, pode
até não ter fim, mais será minimizado.

3.3.5 Negociação
Em harmonia com Chiavenato, (2009), existem três posturas que com a
ajudar do líder o conflito pode ser resolvido ou minimizado. As posturas usadas
podem influenciar o resultado construtivo e desconstrutivos do conflito, dessa forma,
evitando a sequela e consequentemente novos episódios.
A primeira postura é a de ganha/ganha: É a melhor postura para se resolver
um conflitos, pois ambas as partes atingem seus objetivos, porém não é um trabalho
fácil. Para chegar a essa forma é preciso de algumas técnicas como a:


Persuasão: que o líder deve usar para convencer a primeira parte para que

ele aceite a sua ideia;


Influenciar: que o líder deve usar para que a outra parte seja influenciada para

que todos ganhem;


Argumentar: que é a chave final para o fim do conflito.
A segunda postura é a de ganha/perde: É quando apena um dos indivíduos

atinge seu objetivo desejado. Essa postura é uma forma de poder e influenciação,
essa forma basea-se simplesmente pela conquista e não pelo beneficio alcançado
do outro.
A terceira postura é a de perde/perde: É quando ambas as partes não
atingem seus objetivos, onde deve usar as mesmas técnicas do ganha/ganha,
porém nenhum dos individuo terá algum beneficio. Pois os conflitantes entendem
que se sua escolha não é aderida a outra, também não pode, dessa forma surge
uma terceira escolha para resolver esse conflito.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a
inteligência emocional na liderança podem influenciar a redução de frequentes
conflitos dentro das organizações, sendo possível observar que o gestor ou líder que
possui ou desenvolve a estabilidade emocional alcança com mais facilidade os
objetivos estipulados pela empresa, entende-se que as emoções quando
controladas auxiliam na tomada de decisão levando o indivíduo a pensar de forma
racional e não agir por impulso emocional. Enfatizar o que os autores relatam foi de
suma importância para ampliar nossos conhecimentos, visto que, o tema abordado
está bem presente na realidade de muitos profissionais “gestores”, sendo
interessante que futuros líderes e atuais aprendam a relevância que a inteligência
emocional tem, e revejam a forma de pensar, dando mais valor ao controle de suas
emoções e com isso consiga desenvolver as habilidades necessárias, aplicando-as
em seus processos diários. Para algumas empresas líderes e gestores, essa
abordagem e relativamente nova, porém causam grandes impactos em seus
relacionamentos interpessoais, nesse sentido a inteligência emocional é importante
e tem grande influência na redução de conflitos utilizando suas habilidades e o
discernimento sobre diferentes situações, é possível facilitar os processos na gestão
de um líder onde o mesmo obtém melhor comunicação, ambiente saudável,
identifique as causas de possíveis conflitos e a melhor maneira de evitá-los ou
resolvê-los, além de agir de forma rápida e eficiente passando segurança e
credibilidade para a equipe e os demais envolvidos, tendo por consequência o
atingimento das metas e o crescimento organizacional.
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