
Resumo

C�� � pr���nt� ��t�d� pr�c�r��-�� av�rig�ar q�� c�nh�ci��nt�� tê� �� técnic�� d� r�c�r���

h��an�� ��br� � t��a da int�ligência ���ci�nal, �� � aplica� na prática � d� q�� f�r�a, � ��

a� ��pr��a� �nd� trabalha� tê� i�plícit� �� �xplícit� ��t� c�n�tr�t�. N� ��t�d� ��píric�

d� a�b�� �� gén�r�� (4 h���n� � 6 ��lh�r��), c�� idad�� c��pr��ndida� �ntr� �� 30 � 50

an�� (M = 37.5, DP = 6.84), c�� ��a �édia d� 8.70 (DP = 4.99) an�� d� �xp�riência �� pr�c��-

��� d� ��l�çã� d� p����a�. O� dad�� f�ra� tratad�� d� ac�rd� c�� a análi�� d� c�nt�úd�.

O� r���ltad�� indicara� q�� alé� d� c�nh�c�r�� � c�n�tr�t� d� int�ligência ���ci�nal,

a grand� �ai�ria d�� técnic�� �ntr�vi�tad�� c�n�id�ra a int�ligência ���ci�nal c��� ��a

f�rra��nta i�p�rtant� na ��l�çã� d� p����a�, ��nd� tant� �� �ai� i�p�rtant� d� q�� a� apti-

dõ�� técnica�. C�nt�d�, d� p�nt� d� vi�ta d�� técnic��, ap��ar da� ��pr��a� �� q�� traba-

�� pr�c����� d� ��l�çã� d� p����a�.

Palavras-chave:  inteligência emocional, seleção de pessoas, recursos humanos

A�s���	�

-

(4 ��n and 6 w���n), ag�d b�tw��n 30 and 50 y�ar� (M = 37.5, SD = 6.84), with an

av�rag� �f 8.70 (SD

int�llig�nc�, th� va�t �aj�rity �f r��p�nd�nt� al�� c�n�id�r�d ���ti�nal int�llig�nc� a�
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��l�cti�n pr�c����� ar� �nc��rag�d.

Keywords: emotional intelligence; people selection, human resources

O c�n�tr�t� d� int�ligência ���ci�nal é r�lativa��nt� r�c�nt� � c��p�rta dif�r�nt��

indivíd�� c��pr��nd�r a� própria� ���çõ�� � a� ���çõ�� d�� ��tr�� (G�l��an, *997). + int�-

r���t�-n�� para a �xi�tência d� d�i� ��d�l�� d� int�ligência ���ci�nal: �� ��d�l�� d� aptidõ��

� �� ��d�l�� �i�t��. O� pri��ir�� f�ca�-�� na aptidã� para pr�c���ar a inf�r�açã� af�tiva,

-

-

çõ��. C�n�id�ra� a� aptidõ�� ��ntai� � ��a ��ltiplicidad� d� ��tra� caract�rí�tica� c���

a ��tivaçã�, a atividad� ��cial � d�t�r�inada� q�alidad�� p����ai� (a�t���ti�a, f�licidad�,

/�rant� an��, �� ci�nti�ta� ��ciai� � d� g��tã� ign�rara� a i�p�rt;ncia da� ���çõ�� � a

capacidad� (int�lig�nt�) d� lidar c�� a� ����a�, hav�nd� ����� ��a t�ndência para �li�inar

-

gativa n� d����p�nh� d�� trabalhad�r�� (<ind�ba��, >0*3). Era dit� a�� trabalhad�r�� para

-

�� q�� ��lh�ra � d����p�nh� d�� trabalhad�r��, a���nta a ��a pr�d�tividad�, � ��� c��pr�-

Vári�� ��t�d�� tê� d���n�trad� q��, n� ��nd� d� trabalh�, �xi�t� ��a a���ciaçã� p��i-

tiva �ntr� int�ligência ���ci�nal � a� ��g�int�� variáv�i�: r�laçã� �ntr� c�l�ga� n� trabalh�
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+ lit�rat�ra avança, ta�bé�, q�� a int�ligência ���ci�nal t�� aplicaçõ�� na lid�rança

a int�ligência ���ci�nal é c�ndiçã� ?@BF HIJ BKB da lid�rança. <ind�ba�� (>0*3) � Tr�han

� Lhriva�tav (>0*>) ap�nta� a int�ligência ���ci�nal c��� �� fat�r i�p�rtant� na �ficácia

apr���nta��ai�r�� nív�i� d� int�ligência ���ci�nal ��tã� a���ciada� a ���ai�r d����p�nh�

gl�bal. O� ��ja, g��t�r�� q�� ��tã� c�n�ci�nt�� � c��pr��nd�� a� ��a� própria� ���çõ�� � a�

Qr�t� d�� r���ltad�� d��ta� inv��tigaçõ��, t���� a��i�tid� a ��a cr��c�nt� at�nçã� da�

W XYZ[\]^_Y`]k z{|`]|Yk\ [ | }~|`[��| �[ �[\[��| �[ }[��|k�

O pr�c���� d� ��l�çã� d� p����a� é ��a atividad� d� ��c�lha, d� �pçã� � d�ci�ã�. É ��

pr�c���� d� c��paraçã� �ntr� �� r�q�i�it�� �xigid�� p�la f�nçã� �� ab�rt� � a� c��p�tência�

fala �� ad�q�açã� d� candidat� à �f�rta �� ab�rt�, fala-�� na ad�q�açã� d� candidat� c��

vi -

+��i�, a ��l�çã� d� p����a� nã� d�v�rá ��r f�ita ap�na� p�la avaliaçã� da �xp�riência � d��

-

��nt� d� a�p�t�� q�� ��tã� r�laci�nad�� c�� a p�r��nalidad� d� indivíd��, d� �an�ira a

-

ra� ��a a���ciaçã� p��itiva �ntr� a� variáv�i� int�ligência ���ci�nal � � pr�c���� d� ��l�çã�.

+ int�ligência ���ci�nal t�� �� i�p�rtant� pap�l na� �ntr�vi�ta� d� ��l�çã�, tant� na p�r�p�tiva

d� �ntr�vi�tad� c��� d� �ntr�vi�tad�r. L�g�nd� Q�x � Lp�ct�r (>000) �� �ntr�vi�tad�� q�� �ã� ��-

pátic�� � q�� �xpr���a����çõ�� p��itiva� t�nd��ad�ixar ��a��lh�r i�pr���ã� a� �ntr�vi�tad�r.

T�nd� �� linha d� c�n�id�raçã� � ��pra r�f�rid�, ��t� artig� t�� c��� �bj�tiv� anali�ar

-

�� c�nh�ci��nt�� t�óric�� q�� �� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� tê� ��br� � r��p�tiv� t��a,

-

�ã� ��nid�� �� nã� d� int�ligência ���ci�nal.



Fabíola Mascarenhas Loureiro de Barros, Liliana da Costa Faria

82

���o�o

}k~Z]`]�kYZ[�

� ��l�çã� d� p����a�, d� a�b�� �� gén�r�� (4 h���n� � 6 ��lh�r��), c�� idad�� c��pr��ndida�

�ntr� �� 30 � 50 an�� (M = 37.5, DP B = 3),

�� g��tã� d� r�c�r��� h��an�� (B = 5) � �� g��tã� ��pr��a� (B=>), c�� �� �íni�� d� > an��

� �áxi�� d� *7 an�� (M = 8.70, DP = 4.99) d� �xp�riência �� pr�c����� d� ��l�çã� d� p����a�.

O� participant�� d����p�nha� f�nçõ�� �� dif�r�nt�� ár�a� d���rcad�, a �ab�r: (i) a ár�a

da pr��taçã� d� ��rviç��, (ii) h�t�laria, (iii) �n�in�, (iv) r��ta�raçã�, (v) banca, (vi) ad�ini�traçã�

l�cal, (vii) t�l�c���nicaçõ��, (viii) g��tã� na indú�tria aér�a, (ix) indú�tria ci��nt�ira �, p�r últi��,

(x) �i�t��a� d� inf�r�açã�.

�kZ[~]k\

���ai�r d���nv�lvi��nt� d� t��a � ��a �ai�r int�raçã� �ntr� �ntr�vi�tad�r � �ntr�vi�tad�.

Tabela 1

Guião da entrevista

1. Conhece o construto de Inteligência Emocional?

2. O que entende por Inteligência Emocional?

3. Estudou ou tem conhecimentos teóricos sobre a Inteligência Emocional?

4. Considera útil a Inteligência Emocional para as organizações?

5. Conhece alguma organização que utilize a Inteligência Emocional?

6. SIM: Pode falar-me dela? NÃO: X

7. Em que medida considera importante a Inteligência Emocional na organização? SIM: X  NÃO: Porquê?

8. Independentemente de achar importante ou não, como a organização utiliza a Inteligência Emocional?  
SIM: X NÃO: Não pensa que neste momento de globalização, de crise económica, de mudança  
e em que cada vez mais temos candidatos com excelentes qualificações, com muitas formações  
enunciadas no C.V., não consideraria vantajosa a implementação da Inteligência Emocional 
no Processo de Seleção para marcar a diferença entre os mesmos?

9. Centrando-nos no Processo de Seleção quais são os elementos/características que a empresa  
tem em consideração quando seleciona os candidatos? Falando aqui na idade, experiências,  
habilidades, competências, conhecimentos.

10.  E você, seria capaz de identificar a Inteligência Emocional num candidato?

11.  Como o faria?

12.  E na sua equipa, acha que os outros técnicos de recursos humanos têm qualificações para identificar  
a Inteligência Emocional num candidato? SIM: X NÃO: A empresa estaria disposta a dar formação  
sobre a Inteligência Emocional aos técnicos?

13.  Para finalizar: Considera que os restantes técnicos de recursos humanos e técnicos  
de outras empresas têm formação para identificar a Inteligência Emocional?

14.  Tem mais alguma coisa que queira acrescentar?
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Na �ntr�vi�ta ��ada n��t� ��t�d� f�ra� ab�rdad�� div�r��� tópic��, q�� c�n�i�tira� ��

�xpl�rar �� �� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� c�nh�cia� � c�n�tr�t� d� int�ligência ���ci�nal,

� �� p�nha� �� prática �� c�nh�ci��nt�� q�� tinha� ��br� ��t� c�n�tr�t� aq�and� d� ��

pr�c���� d� ��l�çã� d� candidat��. �� ��tr� tópic� ab�rdad� f�i a i�p�rt;ncia q�� �� técnic��

da� ��pr��a� �� g�ral, � da ��a �� partic�lar. ��r fi�, a �ntr�vi�ta ab�rda � ��d� c���

� q�� �piniõ�� tê� ��br� �� ��tr�� técnic�� d� r�c�r��� h��an��, r�lativa��nt� a� fact� d�

}~|`[�]{[YZ|�

O� pr�c�di��nt�� q�� ��ta inv��tigaçã� int�gra tiv�ra� iníci� c�� a c�n�tr�çã� d� ��a

�ntr�vi�ta ���i��tr�t�rada �xpl�ratória, d� ac�rd� c�� �� �bj�tiv�� d� ��t�d�. ���t�ri�r��nt�,

��l�ci�ná��� �� participant�� d� ��t�d�. + a���tra f�i f�ita ��c���iva��nt�, �� b�la d� n�v�,

atravé� d� indicaçõ�� f�rn�cida� p�l�� inq�irid��. O inv��tigad�r ��c�lh�� inicial��nt� ��par-

ticipant� � p�di�-lh�� � n��� d� ��tr�� indivíd��� p�rt�nc�nt�� à ����a p�p�laçã�. + a���tra

f�i a��i� cr��c�nd� c��� ��a b�la d� n�v�, à ��dida q�� n�v�� indivíd��� f�ra� indicad��

a� inv��tigad�r.

gabin�t� da ��pr��a �nd� �� participant�� d���nv�lvia� � ��� trabalh�, �� h�rári� pó�-

lab�ral. +nt�� da gravaçã� da �ntr�vi�ta clarific��-�� �� participant�� q�ant� a� �bj�tiv�

g�ral d� inv��tigaçã�, r�c�lh��-�� �ral��nt� � r��p�tiv� c�n��nti��nt� inf�r�ad�, � f�ra�

garantida� t�da� a� r�c���ndaçõ�� ética� d� an�ni�at� r�lativa��nt� à� ��pr��a� � c�nfi-

inv��tigaçã�.

-

t�� para q�� �xp������� livr� � ab�rta��nt� a ��a �piniã� � c�nh�ci��nt�� ��br� � t��a. +�

-

t��. ��lativa��nt� à d�raçã� da�����a�, ��ta� tiv�ra� ��a d�raçã��áxi�a d� vint� �in�t��.

b�� c��� da� ��pr��a� �� q�� lab�rava�.

�� g��tã� d� r�c�r��� h��an��, atravé� da análi�� d� c�nt�úd�, a��i�tida p�l� ��ftwar�

(�ardin, >006), a�xiliand� a c�dificaçã� � d�rivaçã� da� cat�g�ria�. O pr�c���� d� análi��

da� �ntr�vi�ta� inici��-�� c�� a l�it�ra da� ����a� � r�fl�xã� ��br� � �at�rial n�la� �xi�-

da �xa��tividad� � da h���g�n�idad�. + fa�� ��g�int� c�n�i�ti� na c�dificaçã� � na d�fini-

çã� da� cat�g�ria�. + c�dificaçã� f�i f�ita atravé� d� r�c�rt� � agr�gaçã�, � t�v� c���

-

+ inf�r�açã� ����ncial f�i agr�pada �� cat�g�ria� � ��bcat�g�ria�, t�nd� p�r ba�� ��
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princípi�� da �xcl��ã� �út�a, h���g�n�idad� � p�rtinência, à� q�ai� f�i p��t�ri�r��nt�

atrib�ída ��a d�n��inaçã� q�� c�nt��pla-�� �� principai� c�nt�úd��. ��r fi�, l�v��-��

a cab� �� trata��nt� ��tatí�tic� �i�pl�� d�� r���ltad��, p�r�itind� a �lab�raçã� da�

tab�la� q�� c�nd�n�a� � d��taca� a� inf�r�açõ�� f�rn�cida� para análi��.

Resu����os

O� r���ltad�� da análi�� da� r��p��ta� à �ntr�vi�ta �ã� apr���ntad�� c�� ba�� na� cat�-

g�ria� ab�rdada� (Tab�la >), na� ��bcat�g�ria� d� análi�� (Tab�la� 3, 4, 5, 6, 7 � 8), b�� c���

Tabela 2

Categorias de análise

Categorias de análise das entrevistas

Requisitos em consideração no processo de seleção de pessoas

Conhecimento da inteligência emocional

Valorização da organização relativamente ao construto de inteligência emocional

Capacidade de identificar a inteligência emocional num candidato

Capacidade dos outros técnicos de recursos humanos identificarem a inteligência emocional

Utilidade da inteligência emocional nas relações laborais

+ l�it�ra da� r��p��ta� d�� participant�� r�lativa��nt� à cat�g�ria r�q�i�it�� �� c�n�id�-

raçã� n� pr�c���� d� ��l�çã� l�va-n�� a n�tar a �xi�tência d� q�atr� ��bcat�g�ria� d� critéri��:

t�l�r;ncia a� �tr����, a capacidad� d� trabalhar �� �q�ipa). Q�i, ig�al��nt�, r�c�nh�cida p�r

grand� part� d�� participant�� (B

aq�and� d� pr�c���� d� ��l�çã�. C�nvé� d� ig�al ��d� n�tar q��, c�� ba�� na análi�� da�

part� d�� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� (B

c��� a idad� � a l�calidad� ta�bé� par�c�� ��r �� critéri� a t�r �� c�n�id�raçã� para

��tad� d�� participant�� (B = 5).
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Subcategorias de análise dos requisitos em consideração no processo de seleção de pessoas

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Soft Skills  (n = 9) “ (…) estamos cada vez mais a valorizar competências 
comportamentais, ou seja, estamos a tentar perceber  
como a pessoa se posiciona no seu dia a dia perante  
um conjunto de desafios que aquela função pode trazer.  
Ou seja, alguém que interage diretamente com o cliente (…)”

“ (…) depois a verdadeira seleção é feita com base  
em competências soft (…) “

“ (…) estabilidade emocional e auto controlo,  
auto consciência, empatia (…) “

“ (…) capacidade que a pessoa tem ou poderá eventualmente 
ter quando está em equipa, não só quando a pessoa nos traz 
como profissional, mas como pessoa também.” 

Experiência profissional 
(n = 9)

“ Mas hoje o mais importante para as empresas fazerem face 
à crise é sem dúvida a experiência de trabalho.”

“ (…) a experiência profissional era muito importante.”

“Ele tem experiência, ele sabe, ele já fez (…) ”

Habilitações  (n = 7) “ (…) as aptidões técnicas que cada candidato deve possuir. “

“ (…) era essencial o 12º ano, se tivesse licenciatura  
era preferencial claro, uma mais valia. “

“ (…) tinham que ser fluentes em línguas específicas (…) “

Características
Demográficas  (n = 5)

“Tinham uma idade mínima (…) “

“ (…) e a idade conjugada com habilitações.“

“E depois obviamente a localidade. As pessoas estão numa 
altura em que aceitam qualquer coisa, e muitas vezes 
aceitavam trabalhos fora da sua área de residência”

��br� a int�ligência ���ci�nal, a� r��p��ta� f�ra�n� ��ntid� d� t�r��adq�irid� ���� c�nh�ci��nt�

p�r via acadé�ica �� p�r via nã� acadé�ica (Tab�la 4).
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Subcategorias de análise do conhecimento que os técnicos de recursos humanos têm sobre o construto  

de inteligência emocional

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Como adquiriu conhecimento sobre inteligência emocional?

Conhecimento adquirido 
durante a formação 
académica (n = 2)

“ (…) uma cadeira, não me lembro qual foi, mas foi abordado em algumas cadeiras.”

“ Quando estava na faculdade a fazer o curso, eu sou mesmo de recursos humanos,  
nós falámos de inteligência emocional. Mas, já foi há algum tempo. Mas sim, dei  
na faculdade e tenho conhecimentos teóricos.”

Conhecimento adquirido 
apósa formação académica 
(n = 8)

“ (…) sendo da área psicologia, embora seja um tema que na altura do meu curso  
não fosse muito divulgável, nos tempos de hoje é um tema incontornável,  
pela quantidade de livros sobre o assunto.”

“ Sim, não enquanto disciplina propriamente dita, mas nesta área vai-se cruzando sempre 
com o construto de inteligência emocional. Há artigos, há livros, Daniel Goleman é muito 
conhecido e é um livro que li também.”

Não Conheço (n = 2) “Já ouvi falar, mas não sei bem do que se trata”

O que é inteligência emocional?

Atitudes e 
Comportamentos
(n = 3)

“ (…) postura, a forma pausada com que falam (…)”

“ Porque as pessoas distinguem-se pelo comportamento que têm, pelas atitudes que têm.”

Quociente emocional 
diferente quociente 
inteligência
(n = 2)

“Sei que a IE mede uma dimensão completamente diferente do chamado QI, é qualquer 
coisa mais além.”

“ É um construto diferente de inteligência geral, o QI é completamente diferente do QE.”

Capacidade lidar  
com emoções e 
sentimentos (n = 6)

“IE é a nossa capacidade de gerirmos as nossas emoções (…) ”

“ (…) conhecimento das emoções próprias, o reconhecimento das emoções nos outros,  
o saber autocontrolar a expressão das nossas emoções

Capacidade de 
relacionamento  
(n = 6)

“ (…) as competências de relacionamento entre as pessoas”

“ (…)saber relacionar em contexto social/grupal. “

É d� n�tar q�� a �ai�ria (B

a int�ligência ���ci�nal f�ra d� ;�bit� ��c�lar. Qic�� clar� ta�bé� q�� h��v� participant��

q�� � adq�irira� p�r via ��c�lar � ��a �in�ria (B = >) r��p�nd�� q�� nã� c�nh�cia � c�n�tr�-

t�. E� r�laçã� a�� participant�� q�� c�nh�c�� � c�n�tr�t�, nã� p�r t�r tid� f�r�açã� acadé-

�ica ��br� � ����� �a� d� ��tra� f�r�a�, r��p�nd�ra� q�� adq�irira� ��t� c�nh�ci��nt�

p�r ��r �� t��a d� c�nh�ci��nt� públic�, p�r ��r ��a �atéria d� r�f�rência �� r�c�r���

h��an��, p�r hav�r div�r��� livr�� �, ta�bé�, atravé� d� açõ�� d� f�r�açã� ��br� � t��a.

d� int�ligência ���ci�nal, a �ai�ria (B

c��� a capacidad� d� lidar c�� a� ���çõ�� � �� ��nti��nt��, � c��� a capacidad� d� r�laci�na-

��nt� �ntr� �� indivíd���. O�tr�� participant��, ainda, r�laci�nara� � c�n�tr�t� c�� a� atit�d��
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�� ��t�d� (Tab�la 4), p�d���� c�n�tatar q�� a �ai�ria (B = 8) d�� participant�� r�f�r�� q�� a�

�ai�ria (B

(B = 5), �xplana�-n� atravé�: (i) da ��l�çã� d� f�nci�nári��, (ii) da capacidad� �� lidar c�� a

fr��traçã� � r���l�çã� d� pr�bl��a�, (iii) da i�pl���ntaçã� d� r�d�� ��ciai�, (iv) da �ri�ntaçã�

para � cli�nt�, � (v) da f���ntaçã� d� trabalh� �� �q�ipa. ��r �� lad�, �� participant�� r�f�r��

B = 3),

par�c�� i�p�rtar a� c��p�tência� técnica�, ign�rand� a��i� a� c��p�tência� c��p�rta��ntai�.

Tabela 5

Subcategorias de análise da valorização da organização do construto de inteligência emocional

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Como adquiriu conhecimento sobre inteligência emocional?

Explicitamente
(n = 5)

“ E se estivermos a falar de funções que para além disso a garantia é conseguir sinergias 
com os colegas ou promover o trabalho em equipa, então a IE é mais fundamental.”

“ As empresas estão sempre a aprender, e por isso é preciso estabelecer o net-working 
dentro da empresa, redes sociais dentro da empresa às quais nós vamos fornecer  
e pesquisar informações e dados para o nosso trabalho e para criar ideias novas.”

“ Em funções de back Office em que a interação é mínima será eventualmente menos 
importante, mas as que envolvam interação com os outros, de facto a IE é determinante.”

“Mediante dois candidatos, exatamente iguais, com as mesmas competências,  
com as mesmas médias, com a mesma licenciatura com um perfil idêntico e uma carreira 
mais ou menos idêntica nós chegamos a um ponto que temos de utilizar outras medidas 
para poder ficar ou captar os melhores. E a IE é um dos fatores que nos permite ficar  
um em detrimento de outro.”

Implicitamente 
(n = 3)

“ Não era um construto que estava propriamente escrito nos valores da empresa,  
que temos de ser todos emocionalmente inteligentes, não. Mas dizia qualquer coisa  
do género, estava implícito num dos valores o equilíbrio entre a vida pessoal  
e organizacional (…)”

“ (…) não encontrei um procedimento ou uma regra que diga “valorize e utilize  
a IE desta maneira”, isto não existe.”

Não valoriza (n = 2) “ Na organização onde trabalhei não valorizavam de todo este construto.”

“ Na empresa onde trabalho, não podemos valorizar ao máximo a inteligência  
emocional nos candidatos uma vez que, o que mais interessa e sendo sincero  
são as capacidades técnicas que cada candidato possui.”



Fabíola Mascarenhas Loureiro de Barros, Liliana da Costa Faria

88

���ci�nal��nt� int�lig�nt� (Tab�la 6), f�i r�c�nh�cid� p�r grand� part� d�� participant��

(B

para ���� c�nh�ci��nt� (B = 3), ap�ntand� c��� ��tiv�� � fact� d� ��r n�c���ária ba�tant�

�xp�riência para � c�n��g�ir � p�r ��r alg� q�� d�v�rá ��r f�it� �� �q�ipa � nã� individ�al��nt�,

Tabela 6

Subcategorias de análise da capacidade de identificar a inteligência emocional num candidato

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Entrevistas (n = 10) “Basicamente, tentamos explorar isso em contexto de entrevista.”

“Um candidato se consegue resistir à tensão, ou se é uma pessoa muito impulsiva, são 
aspetos que se conseguem verificar de forma relativamente fácil numa entrevista (…)”

Dinâmicas de grupo (n = 3) “ (…) diga-se em provas e dinâmicas de grupo, há competências que se verificam.”

“ (…) em dinâmicas de grupo.”

Não aptos (n = 3) “Dizer com 100% de certeza de que uma pessoa é emocionalmente instável não dá.”

da int�ligência ���ci�nal n�� candidat�, f�ra� a� �ntr�vi�ta� � a� din;�ica� d� gr�p�, atravé�

-

própri�, (v) a capacidad� f�nci�nal, (vi) a capacidad� d� r�açã�, � (vii) a capacidad� �� lidar

c�� a fr��traçã�. +pr���nta��� alg�n� �x��pl�� d� r��p��ta dad�� p�l�� participant�� q�and�

q�� q��r vir trabalhar c�nn��c� pr�va q�� q��r, �� pr�ci�� d� v�r alg�é� d� ��tr� lad� c�� ��a

�� ��lh�r�� c�rríc�l��, �� ��lh�r�� c�r���, a� ��lh�r�� c��p�tência� in�tr���ntai�, �a� �� ��

-

�ai� critica� d� pa��ad� para aq��la p����a, � t�ntand� p�dir q�� a própria p����a n�� r�c�rd�,
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p�la part� d�� ��tr�� g��t�r�� d� r�c�r��� h��an�� q�� nã� �� �ntr�vi�tad��, c�rca d� 50�

+ c�n��q�ência ap�ntada p�l�� ������ d��t� r���ltad� �ai�ritaria��nt� incid� n� fact� d�

hav�r p��ca f�r�açã� ��br� ��ta �atéria (Tab�la 7).

��r ��tr� lad�, �� r��tant�� participant�� (B = 5) c�n�id�rara� q�� �� ���� c�l�ga� �ã�

d� gr�p� � J??F??�FB� �FB��F?, ��p�cial��nt� f�cad�� na int�ligência ���ci�nal.

Subcategorias de análise da capacidade dos outros gestores de recursos humanos identificarem  

a inteligência emocional

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Têm competência (n =5) “Sim, acho que sim.”

“Se calhar é capaz de haver uma colega que é capaz de sabê-lo com muita facilidade. 
Mas acho que também é fruto dos anos de experiência”

“Acho que há muita gente de certeza absoluta que tem (…) Por isso, acredito que  
hoje em dia como é um tema já muito falado, nas outras empresas também há muitas 
empresas com esta capacidade. Claro que sim.”

Não têm
Competência (n = 5)

“ Eu penso que hoje em dia é um tema cada vez mais falado, mas não sei até que ponto  
os diretores de recursos humanos se disponibilizam a atualizar-se sobre o assunto,  
se têm em conta explorar cada vez mais esta temática.”

“ Acho que não, ou então se conhecem é de uma maneira genérica (…) “

��r últi��, r��p�itant� à cat�g�ria �tilidad� q�� a int�ligência ���ci�nal t�� na� r�laçõ��

lab�rai�, �� participant�� n��t� ��t�d� indicara� q�� �� indivíd�� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�

atividad� lab�ral (Tab�la 8). +pr���nta��� alg�n� �x��pl�� d� r��p��ta� dada� p�l�� partici-

-

çõ�� q�� ��nti��� � c�n��g�ir��� trabalhá-la� é �� pri��ir� pa��� para q�� d�p�i� c�n�iga�
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Subcategorias de análise da utilidade da inteligência emocional nas relações laborais

Subcategorias
(frequência)

Exemplos de respostas dos participantes

Adaptabilidade e inovação (n = 5) “São pessoas que conseguem no seu dia-a-dia, perante diferentes situações  
com as quais interagem, sejam as quais as mais ou menos problemáticas,  
são as que têm a capacidade de entender qual é a melhor resposta que elas  
podem dar, face aquela situação.”

“ (…) pessoas têm uma capacidade acima da média ou uma capacidade 
para resolver problemas sem terem de estar a consultar os livros (…) “

Gestão de conflitos (n = 3) “ (…) resolução de conflitos (…) “

“ É a gestão do conflito, pressupõe competências de IE.”

Estabilidade emocional (n = 3) “ (…) é importante que as organizações tenham consciência do que as pessoas 
sentem, do que as pessoas pensam para também conseguir motivá-las melhor. 
“

“ (…) as competências emocionais que acabam por fazer a diferença.  
As organizações têm consciência de que elas são determinantes.”

Gestão do stresse (n = 1) “ (…) capacidade de resposta em ambientes de stresse”

Trabalho em equipa (n = 3) “ (…) para o trabalho em equipa (…)”

“Gestão de equipas.”

Relação com o cliente (n = 1) “Em termos de orientação para o cliente.”

Alcance objetivos/sucesso (n = 1) “ (…) conseguir atingir determinados objetivos (…) “

Produtividade (n = 1) “ (…) para realmente conseguir atingir os números que essas empresas .”

Equilíbrio dos trabalhadores (n = 1) “ (…) o equilíbrio entre a vida pessoal e organizacional, havia um valor  
em que estava implícito o  equilíbrio e da componente emocional.

Motivação dos trabalhadores (n = 1) “ (…) conseguir motivá-las melhor (…) “

Consciencialização da empresa dos 
sentimentos colaboradores (n = 1)

“ (…) é importante que as organizações tenham consciência  
do que as pessoas sentem.”

Q�ra� ainda ap�ntad�� p�l�� �ntr�vi�tad�� ��tra� �tilidad�� da int�ligência ���ci�nal

�� c�nt�xt� lab�ral, tai� c���: �ai�r p���ibilidad� d� trabalh� �� �q�ipa, ��lh�r r�laçã� c��

da� ��pr��a� d�� ��nti��nt�� d�� f�nci�nári��.
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+nt�� d� �ai� i�p�rta �ali�ntar q�� a di�c���ã� d�� dad�� � a� c�ncl��õ�� daí d�c�rr�n-

�� g�ral. +��i�, n�� pri��ir� ����nt�, ��rã� di�c�tid�� �� dad�� partind� d� c�nh�ci��nt�

q�� �� g��t�r�� d� r�c�r��� h��an�� tê� d� c�n�tr�t� d� int�ligência ���ci�nal � na f�r�a

-

�[��]�]Z|� �k\|~]�k�|� �[\|� ��`Y]`|� �[ �[`�~�|� ��{kY|� Y| }~|`[��| �[ �[\[��|

-

t� aq�and� d� �� pr�c���� d� ��l�çã�, c�n�tata-�� q�� ��t�� incid�� ��br� q�atr� t��a�,

n���ada��nt�, a� habilitaçõ��, a �xp�riência, a� caract�rí�tica� d���gráfica� � a� ?K��

?�@  ?. /�ntr� d��ta� habilidad�� a� q�� �� d��tacara� �ai� p�l�� g��t�r�� d� r�c�r��� h�-

candidat� f�ra�: a �xp�riência � a� c��p�tência� ?K��. L�g�nd� G�l��an (*998), a int�li-

gência ���ci�nal lanç�� �� n�v� paradig�a n� q�� t�ca à ��c�lha d� �� candidat�, ��

-

n�� a int�ligência c�gnitiva é vi�ta c��� a principal r��p�n�áv�l p�l� ��c���� d� �� pr�-

fi��i�nal. /aí ��r indicad� p�r 90� d�� �ntr�vi�tad�� q�� a� c��p�tência� ?K�� c��� a ��-

tabilidad� ���ci�nal, a capacidad� d� c���nicaçã�, a capacidad� r�laci�nal, a t�l�r;ncia

c��põ�� a int�ligência ���ci�nal t�nha� tid� ��a �ai�r i�p�rt;ncia, a� habilitaçõ��

acadé�ica� c�ntin�a� a ��r i�p�rtant��. Tal fact� é c��pr�vad� p�l� r���ltad� d� c�rca

a� atividad�� d� g��tã� ��ja� �x�rcida� c�� �ai�r �ficiência.

�ara C�nha �t al. (>0*0) d� p�nt� d� vi�ta da g��tã� d� r�c�r��� h��an��, a i�p�rt;ncia

da int�ligência ���ci�nal d�c�rr�, f�nda��ntal��nt�, da ��a pr����ida r�laçã� c��� d����p�-

nh� n� trabalh� � a� c��p�tência� d� lid�rança. ��v�la-�� a��i� q�� �� líd�r�� ���ci�nal��nt�

���ci�nal��nt� int�lig�nt�� t�nd�� a apr���ntar �� ��lh�r d����p�nh� � a ��r ��lh�r��

a int�ligência ���ci�nal �xplica ��a�ai�r variaçã� n� d����p�nh� d� q�� ap�na� � q��ci�nt�

d� int�ligência (Gh�ni�� �t al., >0**). �ara q�� �� indivíd�� ���ci�nal��nt� int�lig�nt� t�nha

�� b�� d����p�nh� é n�c���ári� q�� di�p�nha d� �� pata�ar �íni�� d� q��ci�nt� d� int�li-

car�c�nd� �� ���� �f�it�� p��itiv�� da pr���nça da int�ligência ���ci�nal. /� ����� ��d�,

a int�ligência ���ci�nal car�c� da pr���nça d� q��ci�nt� d� int�ligência para q�� p���a �riginar

����lh�r d����p�nh� (C�nha �t al., >0*0).



Fabíola Mascarenhas Loureiro de Barros, Liliana da Costa Faria

92

¡J�¢ � a c��p�n�nt�

-

na ��a gl�balidad�, b�� c��� n���rcad� ��q�� ��ta �� in��r� (£arinh�, >0*>).
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O ��g�nd� a�p�t� a �b��rvar pr�nd�-�� c�� � c�nh�ci��nt� q�� �� técnic�� d� r�c�r-

��� h��an�� tê� ��br� a int�ligência ���ci�nal. /��t� t��a d�c�rr�� d�a� cat�g�ria�: a

� a ��g�nda é p�rc�b�r d� q�� f�r�a adq�irira� ���� c�nh�ci��nt�. E� r�laçã� à pri-

��ira cat�g�ria, �� g��t�r�� d� r�c�r��� h��an�� indicara� q�� a int�ligência ���ci�nal

�ra a capacidad� da� p����a� �ab�r�� r�laci�nar-�� �ntr� �i � c�� �� ��tr��, a capacidad�

� c��p�rta��nt� d� cada indivíd�� �, p�r últi��, q�� �ra �� c�n�tr�t� dif�r�nt� d� q��-

a q�� ��br���ai� �ai� f�i a capacidad� �� lidar c�� a� ���çõ�� � ��nti��nt��, �� q�� c�rca

d� 60� indicara� q�� ��ta capacidad� faria part� d� ��a p����a ���ci�nal��nt� int�li-

�i própri�, d� p�r�i�tir ����� p�rant� a� fr��traçõ�� d� dia-a-dia, � d� c�ntr�lar �� i�p�l-

�vid�nciar a� ��a� aptidõ��.

N� n���� ��t�d�, c�rca d� 50� indic�� q�� a int�ligência ���ci�nal �� pr�ndia c��

a capacidad� q�� �� indivíd��� tê� d� �� r�laci�nar�� (G�l��an, *998). G�l��an (>003), n�

��g�i��nt� d��t� p�n�a��nt�, d�f�nd� q�� a g��tã� d� r�laci�na��nt�� é ��a aptidã� ��cial

� ainda, r�laci�nar c�� har��nia a� ��a� c��p�tência� para p�r��adir, lid�rar, n�g�ciar,

E� r�laçã� à ��g�nda cat�g�ria �n� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� indicara� q�� � c�nh�-

ci��nt� q�� tinha� ��br� � t��a �ra d�vid� à f�r�açã� acadé�ica, ��tr�� ap��ar d� nã� t�r��

f�r�açã� acadé�ica adq�irira�-na atravé� d� livr��, açõ�� d� f�r�açã�, �� p�r ��r ��a�atéria

d� r�f�rência �� r�c�r��� h��an�� � p�r ��r �atéria d� c�nh�ci��nt� públic�. N� �����

��ntid�, £atth�w� �t al. (>004) r�f�r�� q��, alé� d� va�t� ��rcad� �dit�rial ��br� a �atéria,

c�ngén�r�� ��br� c��� pr���v�r a int�ligência ���ci�nal.

��ré�, ��a �in�ria indic�� nã� t�r c�nh�ci��nt� ��br� � c�n�tr�t� d� int�ligência

-

gência ��cial �nq�ant� habilidad� int�l�ct�al di�tinta, até a� r�c�nt� d��p�rtar para � ��t�d�
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-

-

���ci�nal �xplicita��nt� atravé� d� ��d� c�� q�� ��l�ci�nava� �� f�nci�nári��, na capaci-

dad� �� lidar c�� a fr��traçã� � a r���l�çã� d� pr�bl��a� da� p����a�, na i�pl���ntaçã�

d� r�d�� ��ciai�, na �ri�ntaçã� para � cli�nt� � p�r fi� para � trabalh� �� �q�ipa �ai� �fi-

��� ��d�l� q�� ��a da� principai� habilidad�� ���ci�nai� é a g��tã� d� �tr����, daí ��r tã�

i�p�rtant� h�j� �� dia a� ��pr��a� t�r�� trabalhad�r�� c�� a capacidad� d� ��r�� t�l�rant��

a� �tr����, d� c�ntr�lar�� �� ���� i�p�l��� � d� ��r�� �ai� �a�dáv�i� (+lla�, >0**). L�g�nd�

�� p��q�i�ad�r�� ¨avanagh � ��w�r (*985) � �and�ra (*986), � n� ����� ��ntid� d� q�� ��

técnic�� d� r�c�r��� h��an�� r�f�rira� �� r�laçã� à capacidad� d� r���l�çã� d� pr�bl��a�,

indicara� q�� a� p����a� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�� tê��ai� facilidad� �� r���lv�r �� pr�-

bl��a�. Tal é �xplicad� p�l� fact� d�, h�j� �� dia, c�� � a�bi�nt� d� �tr���� �� q�� �� viv�,

r���lv�r pr�bl��a� � �it�açõ�� in��p�rada�.

d�� ��tr��. + int�ligência ���ci�nal c�l�tiva p�r�it� à �q�ipa a g��tã� da� ���çõ�� para,

a� apri��rar�� a int�ligência ���ci�nal c�l�tiva da �q�ipa, p�d�rã� t�r �� �f�it� p�t�n-

(Gh�ni�� �t al., >0**).

N� q�� c�nc�rn� a�� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� q�� indicara� q�� a� ��a� ��pr��a�

-

a falta da� habilidad�� ���ci�nai� c��� a principal r��p�n�áv�l p�l� in��c���� d� ad�ini�tra-

q�� c�nta� c�� a int�ligência ���ci�nal d�� ���� líd�r�� acab�� p�r t�r ��a �ai�r vantag��

n� ��rcad� at�al atravé� d� c��pr���ti��nt� d�� c�lab�rad�r��, incr���nt� da in�vaçã�,

� d��íni� técnic� d� candidat�, �a� c�n�id�ra� ta�bé� a� c��p�tência� c��p�rta��ntai�,

q�� �� t�rna� �� fat�r r�l�vant� para � alcanc� d� ��a p�rf�r�anc� p��itiva d�� ���� c�lab�-
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N� q�� r��p�ita à capacidad� q�� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� �ntr�vi�tad�� tê� para

-

pant�� p�r d�i� gr�p��: � pri��ir� r�f�r�-�� àq��l�� q�� nã� �� c�n�id�ra� capacitad��,

� � ��g�nd�, �� q�� �� a������ apt��, d���n�trand� d� q�� f�r�a avalia� �� �� candidat�

é �� nã� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�.

C���çand� p�la cat�g�ria d�� q�� nã� �� c�n�id�ra� apt��, �� �ntr�vi�tad�� �n�nciara�

f�ita �� �q�ipa.

+g�ra �� r�laçã� a�� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� q�� �� c�n�id�ra� apt��, ��t�� �n�n-

é ���ci�nal��nt� int�lig�nt�. N� q�� c�nc�rn� à� �ntr�vi�ta�, �la� p�r�it�� div�r�a� avaliaçõ��,

agr�pand�-�� �� ��t�: a avaliaçã� d� c��p�rta��nt� v�rbal, d� c��p�rta��nt� nã�-v�rbal,

r�açã�, � da capacidad� �� lidar c�� a fr��traçã�. N� q�� �� r�f�r� à� din;�ica� d� gr�p�,

à pr���ã�© t�n�ã�, c��� ta�bé� a� �ntr�vi�ta�. /��t� ��d�, �� técnic�� d� r�c�r��� h��an��

f�r��la�q���tõ�� d� pa��ad� q�� ��ja� crítica� � vã� c�l�cand��ai� pr���ã� ��br� � candidat�

/� ac�rd� c��N�w���� (>000), � d� ac�rd� c�� � q�� �� �xplan��, � a�t�r d�f�nd� q��

�� indivíd��� p��c� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�� �ã� t�nd�ncial��nt� ��it� an�i���� �,

p�r i��� �����, hav�rá ��a �ai�r pr�babilidad� d��ta� p����a� fraca��ar�� �� a�bi�nt�

d� �ntr�vi�ta. E�t�� indivíd��� p�d�� ca��ar �á i�pr���ã� a�� técnic�� d� r�c�r��� h��an��

q�and� c�nfr�ntad�� c�� ��ta� q���tõ�� q�� �� ��b��t�� a ��a �it�açã� d� pr���ã� � �� q��

� �tr���� ��rá�ai�r � �ai� difícil d� c�ntr�lar. E� r�laçã� à f�r�a c��� �� técnic�� d� r�c�r���

incid� na� �ntr�vi�ta� a� candidat�, q�� ap��ar d� ��r�� ��bj�tiva� � i�pr�vi�ta� p������

a� p�rg�nta� d�v�� ��r b�� �lab�rada� para q�� a� r��p��ta� ��ja� l�nga� � ba�tant�

d��critiva�. +��i�, � r�f�rçand� a id�ia d� G�l��an (*998) d�v�� ��r tid�� �� c�n�id�raçã�

a�p�t�� ��br� c��� a� p����a� lida� c�n�ig� própria� � c�� �� ��tr��, ��nd� a�p�t�� q�� vã�

para alé� da int�ligência � f�r�açã� acadé�ica.

k XYZ[\]^_Y`]k z{|`]|Yk\ Y�{ ¤kY�]�kZ|

N� q�� c�nc�rn� à capacidad� q�� �� ��tr�� técnic�� d� r�c�r��� h��an�� tê� para �ab�r

c��� ca��a a falta d� f�r�açã� d�� ������ ��br� a �atéria. E� r�laçã� a�� q�� c�n�id�rara�
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�ntr�vi�ta� � J??F??�FB� �F��F�?

na prática p�r ��tiv�� ligad�� à ��pr��a, �� ��ja, p�r ��ta v�r �� r�c�r��� h��an�� ap�na� para

c�ntratar, �� p�r ap�na� d�tar�� d� �� c�nh�ci��nt� t�óric�. ��r ��tr� lad�, h��v� técnic��

-

ªZ]\]�k�[ �k XYZ[\]^_Y`]k z{|`]|Yk\ Yk� �[\k�«[� ¬k§|~k]�

Qinal��nt�, n� q�� t�ca à �tilidad� q�� a int�ligência ���ci�nal t�� na� r�laçõ�� lab�rai�,

��t� t��a f�i dividid� ��d�a� cat�g�ria�: a �tilidad� q�� � trabalhad�r t�� �nq�ant� indivíd��

�� f�r ���ci�nal��nt� int�lig�nt� �� c�nt�xt� lab�ral, � a �tilidad� q�� a ��pr��a t�� a� t�r

trabalhad�r�� ���ci�nal��nt� int�lig�nt��. E� r�laçã� à pri��ira c�n�tata-�� q�� ��ta incid�

���ci�nal � g��tã� d� �tr����.

L�g�nd� Lal�v�y � £ay�r (*990) �ó �� trabalhad�r�� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�� tê�

��a�ai�r capacidad� d� r���lv�r �� pr�bl��a� d� f�r�a�ai� adaptáv�l, na ��dida �� q�� a�

a� ��pr��a� d� h�j� ��dia t�nha�c�lab�rad�r�� ���ci�nal��nt� int�lig�nt��, �it�açã� q�� v�i�

a ��r c��pr�vada p�l�� r���ltad�� d��t� ��t�d�.

��lh�r trabalh� �� �q�ipa, ��a ��lh�r r�laçã� c�� � cli�nt�, �� �ai�r ��c���� � alcanc� d��

�bj�tiv��,�ai�r pr�d�tividad�,�ai�r �q�ilíbri� �ntr� �� trabalhad�r��,�ai�r��tivaçã� d�����-

-

d�, � a�t�r�i�ing�r (>00*) pr�põ� ��a r�laçã� dir�ta �ntr� a int�ligência ���ci�nal � � ��c����

�ai� facil��nt� ating�� �� �bj�tiv�� da ����a. N� ����� ��ntid�, Ch�rni�� (>000) d�f�nd� q��

� d����p�nh� d� �� indivíd�� ��tá f�rt���nt� ligad� à� ��a� c��p�tência� ���ci�nai�. /��t�

-

�i�ing�r, >00*), � �ó �� indivíd��� ���ci�nal��nt� int�lig�nt�� c�n��g�ira� c��p�rar � �� r�la-

��a da� q���tõ�� �ai� intrigant�� q�� ���rg� da r�c�nt� di�c���ã� da g��tã� citada

-

-
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d� q�� � ��c���� nã� �� cing� a�� c�nh�ci��nt�� � capacidad��, v�rbai� � q�antitativa�,

�a� ta�bé�, p�la� habilidad�� r�lativa� à� ���çõ��.

��d�-�� �ntã� c�ncl�ir q�� � ��c���� da� ��pr��a� d� h�j� �� dia d�p�nd� ��it� d� fact�

d� t�r trabalhad�r�� c�� ��a int�ligência ���ci�nal d���nv�lvida, p�i� �ó a��i� �� c�n��g��

-

-

pr�j�dicad� � �� r���ltad�� pr�d�tiv�� da ��pr��a ta�bé� (�i�ing�r, >00*).

¤|Y`\���|

Qac� à pratica��nt� in�xi�tência d� trabalh�� d� inv��tigaçã� �� ��rt�gal ��br� a r�laçã�

-

n�nt�. C�� ��t� ��t�d� ��p�ra-�� t�r c�ntrib�íd� para � c�nh�ci��nt� da� variáv�i� a���ciada�

-

lidar c�� � �tr����, c�� a� fr��traçõ�� d� dia-a-dia, ��r criativ�� � �riginai�, principal��nt�

n�� t��p�� �� q�� �� viv� h�j� d� grand� ��dança � c�n�tant� �v�l�çã�.

��ré�, �b��rva�-�� alg��a� li�itaçõ�� a� ��t�d�. /��d� l�g�, a d���jabilidad� ��cial d��

�ntr�vi�ta� �� cada ár�a � alargar a� �ntr�vi�ta� a ��tra� ár�a�. L�ria, p�rv�nt�ra, ��it� vantaj�-

ap�na� tiv���� �� técnic� d� r�c�r��� h��an��, tivé������ c�ntad� c�� vári�� r�pr���ntant��

aliá�, ��t� �ra � n���� �bj�tiv� inicial. + análi�� d� c�nt�úd� �b��rva ta�bé� div�r�a� li�itaçõ��

a �bj�tividad� pr�t�ndida. C�nt�d�, ��ta li�itaçã� f�i ��p�rada p�la �lab�raçã� d� �bj�tiv��

q�� p���ibilita� a c�nd�çã� da r�c�lha d� dad�� � a r��p�tiva análi��, d� �an�ira a c�ntrib�ir

c��� �� p���ív�l i�p�di��nt� a� apr�f�nda��nt� da� r��p��ta� d�� participant��.
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