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A Inteligência Emocional do Líder
Ensaio sobre as quatro habilidades de inteligência 

emocional apresentadas por Daniel Goleman no artigo 
“What makes a leader”, publicado originalmente na revista 

Harvard Business Review.
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Ao pensar nas 
h a b i l i d a d e s 
de um líder, é 

comum focar-se no 
seu Coeficiente de 
Inteligência (QI) e em seus 
conhecimentos técnicos. 
São, sem dúvida, dois 
pontos importantíssimos 
para qualquer pessoa ser 
bem sucedida na vida 
profissional. Entretanto, 
segundo Daniel Goleman 
(ver quadro),  têm 
um alcance limitado, 
concentrado no início da 
carreira.

O QI e o conhecimento 
técnico são a porta de 
entrada para um cargo 
de liderança, mas não 
as habilidades que farão 
um líder se sobressair. 
Por isso, o autor do artigo 
What makes a leader, os 
dois são “capacidades de 
limiar”. Para ele, o que 
diferencia os líderes de 
sucesso é a Inteligência 
Emocional (IE).

Assim, um coordenador 
começa a liderar sua 
equipe por saber mais 
de suas operações, 
mas o que vai levá-lo 
à presidência é sua IE. 
“Quanto mais alto o cargo 
de uma pessoa com 
desempenho excelente, 
mais as capacidades da 
inteligência emocional 

aparecem como a razão 
de sua eficácia”, afirma 
Goleman.

Em pesquisa 
documentada 
por Travis 
Bradberry e 
Jean Greaves, 
no livro Inteligência 
Emocional 2.0, 90% 
dos funcionários de 
destaque têm IE, 
enquanto 20% daqueles 
com desempenho abaixo 
da média têm essa 
característica.

Ainda segundo os 
autores, a IE é responsável 
por 58% do desempenho 
profissional, e cada ponto 
adicional no quociente de 
IE pode representar 1,3 
mil dólares a mais por 
ano.

A IE é, então, de suma 
importâncias para os 
líderes, uma característica 
que os acompanha ao 
longo da carreira. 

Para classificar e 
comentar sobre as quatro 
habilidades que formam 
um líder apresentada por 
Daniel Goleman, será 
usada a analogia do 
triângulo da inteligência 
emocional.

Boa Leitura!

Daniel Goleman
Daniel Goleman nasceu 

em 07 de março de 1946, na 
Califórnia, Estados Unidos. 
Ele é psicólogo com título de 
doutor em Harvard.

Ele atua em vérias 
vertentes dentro do universo 
da psicologia organizacional. 
Assim, é escritor, palestrante, 
consultor, jornalista, 
professor universitário,  
empreendedor e visionário.

Seu livro Inteligência 
Emocional, de 1995, é 
um marco na história da 
psicologia organizacional. 

No livro, Goleman traz o 
alicerce que deu início às 
pesquisas nas universidades 
e nas empresas.

Você pode ter 
acesso aos serus 
artigos e vídeos 
em seu website 
oficial.

Faça seu 
teste de QIE 
nesse 
link.
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Voltando ao mestre 
Daniel Goleman, 
a Inteligência 

Emocional de um líder 
pode ser dividida em duas 
frentes: a IE interna, que diz 
respeito às características 
emocionais e íntimas 
das pessoas, contempla 
a autoconsciência e 
a autogestão, e; IE 
externa, que diz sobre o 
quanto uma pessoa pode 
influenciar o ambiente, 
considera a empatia e a 
habilidade social.

Quando as quatro 
características estão 
juntas e maduras, ficam 
fortes e conseguem 
sustentar      emocionalmente 
um líder, cujos desafios 
são variados. “Quem usa 

esses atributos com ética 
consegue criar empatia 
com mais facilidade e 
criar laços de liderança”, 
diz Rodrigo Fonseca, 
presidente da Sociedade 

Brasileira de Inteligência 
Emocional.

   As quatro características 
serão exploradas nos 
próximos capítulos.

     

Triângulo da Inteligência Emocional

Inteligência
Emocional

Interna

Auto
consciência

Auto
gestão Empatia Hab.

Social

Externa

Triângulo da Inteligência Emocional
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A i n t e l i g ê n c i a 
emocional interna 
representa as 

variáveis que estão sob 
total responsábilidade do 
líder: ele mesmo.

Enquanto no exercício 
da empatia e da habilidade 
social - IE externa - 
sempre há o outro, com 
suas particularidades 
e modelos mentais, a 
IE interna conta com a 
autoconsciência somente 
com uma pessoa: o líder.

Trata-se da 
autoconsciência e 
da autogestão, que 
formam dois eixos da IE 
intrínscecos à pessoa 
que, dependendo de 
muitas variáveis, pode 
adotar posturas diferentes 
para cada situação.

 
AutoconsciênciA

Uma pessoa com 
autoconsc iênc ia 
tem profunda 

compreensão de suas 
aptidões, necessidades, 
impulsos, fraquezas, 
limites e forças. 

Por isso, tomam 
uma decisão de forma 
ponderada, nem com um 
otimismo utópico nem um 

pessimismo destrutivo. 
O realismo é o que rege 
essa pessoa.

Um sinal de 
autoconsciência é a 
honestidade. Ser honesto 
passa credibilidade 
aos outros, que veem 
a conduta sua como 
uniforme. “A honestidade 
é a característica mais 
admirada em um líder”, 
afirma o 
administrador 
L e o n a r d o 
Grapeia.

Honestidade não é 
sinônimo de truculência 
ou frieza, afinal, um bom 
líder mede o impacto de 
suas palavras. É possível 
passar seu recado de 
forma assertiva sem 

 Inteligência Emocional Interna

“Quando calculei a razão entre 
habilidades técnicas, QI e inteligência 

emocional como ingredientes do 
desempenho ótimo, a inteligência 

emocional mostoru-se duas vezes mais 
importante que as outras habilidades 

para cargos em todos os níveis”.
DC 
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perder o respeito nem se 
descontrolar. As pessoas 
gostam de honestidade, 
pois se sentem seguras ao 
ouvir o outro, sem espaço 
para meias palavras nem 
dúvidas em relação à 
índole alheia.

A autoconsciência 
permite ao líder 
entender seus 
s e n t i m e n t o s 
para dominá-lo. 
Ao perceber que 
uma situação o 
estressa, ou o 
angustia, ele não 
se deixa levar. 
Sabe o momento 
de respirar fundo 
e levar a situação adiante 
de outra forma.

É como o personagem 
Billy Beane, do filme “O 
Homem que mudou o 
jogo” (Columbia Pictures, 
2011), interpretado por 
Brad Pitt. No filme, ele é 
um treinador do modesto 
time de baseball Oakland 
Athletics. 

A equipe vinha sofrendo 
com perdas de atletas, 
pressão da torcida e 
orçamento minúsculo 
mas, seu coach Billy não 
extravasou sua raiva e 
sua frustação nos atletas 
ou nos dirigentes, mas 
buscou encontrar uma 
saída. 

Encontrou a análise 
econométrica, que levou 
sua equipe de volta ao 
caminho das vitórias.

Os líderes 
autosconcientes têm suas 
próprias metas pessoais, 
que fazem sentido para 
eles e os motivam. Eles 

sabem onde 
querem chegar e 
o quê fazer para 
tal. Valorizam o 
p l a n e j a m e n t o 
e, com o 
tempo, ganham 
experiência em 
estimar prazos, 
o b j e t i v o s , 
formas de medir 

resultados etc. “Quem 
não se conhece bem não 
tem metas nem visão de 
futuro, e acaba ficando à 
mercê das circunstâncias. 
Infelizmente, esse é o caso 
da maioria das pessoas 
hoje”, diz o 
CEO do Grupo 
K r o n b e r g , 
Carlos Aldan.

Eles valorizam seus 
princípiospessoais e 
não passam por cima 
deles. É comum vermos 
a seguinte situação: 
uma pessoa recebe uma 
proposta de emprego 
tentadora, com alto salário 
e responsabilidades. Só 
que a área de atuação é 

completamente diferente 
daquela que está em seu 
plano pessoal. 

Em pouco tempo, a 
pessoa se desmotiva 
e sai da empresa. Por 
mais que o salário seja 
alto, suas atribuições não 
estão em sintonia com 
seus objetivos pessoais.

      A franqueza de alguém 
com consciência própria 
se destaca. A pessoa 
pode realizar análises 
da situação e de seu 
próprio desempenho de 
forma clara e estruturada. 
Costuma assumir os 
erros, sem desculpas 
pelos insucessos. Antes 
de olhar aonde o outro 
errou, pensa em como 
poderia ter sido mais 
eficaz.

A franqueza e a 
solidez com que toma 
decisões dão às pessoas 
autoconscientes uma 
maravilhosa capacidade: 
a de dizer não. Esses 
líderes não assumem 
projetos que apresentem, 
de início, características 
não alinhadas com suas 
próprias competências, 
como prazos curtos, 
negociação em outras 
línguas etc. 

Assim, quando um líder 
assim aceita um trabalho, 
é porque sabe que tem 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Moneyball
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condições de entregar o 
melhor possível, o que 
diminui suas chances de 
fracasso.

Quando recebem 
feedbacks negativos, as 
pessoas autoconscientes 
conseguem assimilar 
o recado e transformar 
o momento ruim em 
aprendizado. Os imaturos 
acabam se sentindo 
ameaçados, humilhados 
e ofendidos quando a 
menor menção a uma 
oportunidade de melhoria 
em seu trabalho é dita.

Finalmente, com 
essas qualidades, a 
autoconfiança da pessoa 
aumenta muito. Afinal, 
ela se conhece, sabe 
o momento de seguir 
sozinha e o de pedir ajuda; 
sabe quando seu trabalho 
está indo bem e quando 
tem a melhorar. 

Suas avaliações dessas 
situações são solidas e, 
geralmente, satisfatórias 
para a tomada de 
decisões.

Autogestão    
  

A autogestão é a 
capacidade de 
alguém em lidar 

com seus sentimentos 
e emoções, sem 
se deixar levar por 

impulsos ou experiências 
momentâneas e focando 
sempre suas decisões na 
razão e em seu 
bom senso de 
julgamento. 

P e s s o a s 
com essa 
qualidade são 
mais focadas, pensam 
de forma estratégica e 
não perdem tempo com 
intrigas desnecessárias.

Imagine um diretor de 
vendas que se depara 
com um resultado ruim 
no último mês. Sem 
a autogestão, ele vai 
socar a mesa, gritar 
com seus funcionários, 
se descabelar e tomar 
alguma decisão de forma 
precipitada. Essa atitude, 
com certeza, vai gerar 
um clima ruim na equipe, 
que não verá em seu líder 
alguém capaz de reverter 
a situação.

O líder com esse 
comportamento se 
assemelha ao 
Íncrível Hulk: 
s o c i á v e l   
até alguém 
contrariar suas 
ideias.

Uma pessoa com 
autogestão não vai 
deixar de sentir raiva. 
Entretanto, saberá 
direcionar seu 

sentimento para algo 
construtivo e racional. Irá 
ser claro em relação à ira – 

afinal, também 
é um líder 
autoconsciente 
– mas saberá 
passar o 
recado correto 

e eficaz para mudar o 
rumo do setor. 

Ele vai falar duro, caso 
necessário, mas não 
vai perder a cabeça. 
Isso mostrará sua 
competência como líder 
e sua capacidade de 
orientar uma equipe, 
deixando todos mais 
seguros, apesar do 
feedback negativo.

Uma pessoa com 
autocontrole gera um 
ambiente de confiança. 
Afinal, ela será previsível, 
não irá explodir de raiva, 
não irá desistir de projetos 
facilmente. Enfim, será 

um porto seguro 
para sua equipe 

– como um 
bom pai 

ou boa 

“Impulsos biológicos 
dirigem nossas emoções. 
Não podemos eliminá-los, 
mas podemos fazer muita 
coisa para administrá-los”.

DC 
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mãe – que educam e 
orientam sem ofender ou 
ridicularizar.

Um líder com controle 
sobre si tende a 
não tomar decisões 
precipitadas. Não sai 
por aí mudando prazos 
ou critérios de qualidade 
repentinamente, não 
toma problemas pontuais 
como sistêmicos, não faz 
uma tempestade em copo 
de água. 

Para uma pessoa com 
autocontrole, expressar 
seus sentimentos de 
forma pensada  não é um 
fardo a carregar, que será 
aliviado semanalmente 
em alguma sessão com 
psiquiatra. Ela o faz de 
forma natural, sabendo 
de suas vantagens, 
sem deixar espaço para 
remoer o passado depois.

O que motiva alguém 
que gosta de gerir a si 
mesmo? Alto salário? 
Influência sobre outras 
pessoas? Status social? 
Nada disso. Segundo 
Daniel Goleman, o desejo 
de realização é o que 
estimula essas pessoas 
a continuarem em seu 
trabalho. São movidas por 
metas, não por estímulos 
econômicos.

      Para o autor, há dois 
traços de personalidade 

que são observados em 
líderes com alto desejo 
de realização. Uma delas 
é paixão pelo trabalho, 
que os fazem ser criativos 
na estratégia, orgulhosos 
de seus resultados e 
ansiosos por aprender 
mais. Outro traço é estar 

sempre aprimorando seu 
desempenho, direcionado 
por indicadores e dados 
concretos. É o conceito 
clássico de Kaizen.

O que é Kaizen?

Kaizen é uma palavra 
em japonês, que significa 
mudança (kai) para o 
melhor (zen). Sua tradução, 
entretanto, ficou como 
melhoria contínua, que 
significa o desejo de mudar 
para melhor sempre. O 
kaizen é uma tradição milenar 
oriental e se popularizou no 
ocidente na metade do século 
XX, quando três líderes 
estruturaram o conceito para 
a indústria automobilística.

Trata-se de Taiichi 
Ohno, diretor da Toyota; 
Shingeo Shingo, consultor 
de qualidade da Toyota, 
e; Edward Deming, 
e s p e c i a l i s t a 
em qualidade 
norteamericano.

O trio criou o 
Ciclo PDCA, 
que conta com 
quatro etapas: 
Planejamento 
( P ) , 
Execução(D), 
Verificação (C) 
e Ação para 

padronizar (A).
O kaizen não visa 

mudanças bruscas ou 
rupturas; ao contrário, 
seu objetivo é melhorar 
cada detalhe da produção 
por vez, aos poucos e 
continuamente. Por isso 
é importante manter 
um padrão de trabalho, 
para servir de base para 
as melhorias a serem 
testadas. 

Com o tempo, o nível 
de qualidade se eleva de 
forma sólida e pautada em 
dados. 

Plan - Planejamento
O que deve ser mudado
para melhor?

Do - Execução
Realizar a mudança

planejada.

Act - Agir
Tornar aquilo que foi positivo
como um padrão para as
próximas execuções.

Check - Verificar
Avaliar se a mudança 

teve o efeito desejado.
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Ai n t e l i g ê n c i a 
emocional externa, 
conforme já dito, 

diz respeito às habilidades 
da pessoa em absorver, 
compreender e utilizar 
para a liderança.

São duas característias: 
a empatia e a habilidade 
social, as quais serão 
veistas a seguir.

Empatia

Empatia significa 
“capacidade de 
imaginar-se no 

lugar de outra pessoa” 
e “compreensão dos 
sentimentos, desejos, 
ideias e ações de outrem”. 

Para Daniel Goleman, 
não se trata de se colocar 
no lugar de outro na 
intenção de atendê-lo 
prontamente. Empatia 
é a compreensão do 
sentimento alheio, que 
será levado em conta no 
momento da decisão mas, 
não necessariamente, 
atendido.

Anos atrás, uma 
superintendente de um 
grande banco chamou sua 
equipe – que ocupava um 
andar inteiro do prédio – 
para um comunicado. Ela 
falou que as duas áreas 
paralelas dos bancos, que 
tinham se fundido nos anos 
anteriores, passariam 
a trabalhar juntas. 
C o n s e q u e n t e m e n t e , 
muitos postos ficariam 

duplicados, o que 
fatalmente resultaria em 
transferências para outros 
setores e demissões.

Ela garantiu que todos 
teriam as informações da 
diretoria em primeira mão 
assim que ela recebesse, 
além de horas disponíveis 
para conversar com ela e 
com consultoras internas 
de RH, para tratar sobre 
o tema. Essa passagem 
foi árdua e penosa, nem 
todos ficaram satisfeitos 

 Inteligência Emocional Externa

“De todas as dimensões da 
inteligência emocional, a empatia é a 
mais facilmente reconhecida. Todos 
nós já sentimos a empatia de um 

professor ou amigo sensível. Todos já 
fomos atingidos por sua ausência num 

coach ou chefe insensível”.
DC 
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com a fusão das equipes, 
mas todos valorizaram 
a postura assertiva e 
compreensiva 
da líder.

Ela se 
utilizou da 
empatia para 
c o n v e r s a r 
com sua 
e q u i p e : 
falou de 
seus medos 
(mudanças e demissões), 
passou-lhes segurança 
(informações claras) e 

mostrou opções para 
quem quisesse olhar 
sua carreira no momento 

(consul toras 
de RH).

Por que a 
empatia é 
impor tan te? 
Para Goleman, 
é porque 
e x i s t e m 
três grande 
oportunidades 

para um líder ser 
empático: incremento de 

equipes, globalização e 
retenção de talentos.

Essas três oportunidades 
não são as únicas, claro. 
Cada momento que 
uma pessoa lidera é 
uma oportunidade de se 
relacionar com alguém 
com empatia. Afinal, as 
relações humanas são um 
termômetro do ambiente 
da empresa. Conforme 
fala o psicólogo Peter 
Salovey, “O conceito de 
inteligência emocional 
começa com a ideia de que 

1. Incremento de 
equipes

As empresas trabalham, 
cada vez mais, com 
grupos de trabalho 
multidisciplinares e 
multidepartamentais. A 
natureza da equipe com 
diversidade é abranger 
diferentes pontos 
de vista, escolas de 
pensamento, agendas 
internas, afinidades 
pessoais etc. O líder deve 
estar preparado para lidar 
com pessoas diferentes 
e fazê-las confortáveis 
em enxergá-lo como 
condutor da equipe e 
principal responsável 
pelos resultados.

2. Globalização
É comum para uma 

equipe de executivos 
atender clientes de outros 
estados ou países. Uma 
simples videoconferência 
pode trazer uma série 
questões que o líder 
empático prestará 
atenção, como costumes 
de outras culturas, 
a escolha do idioma 
da reunião, o horário 
adequado para ambos os 
fusos-horários etc. Manter 
uma relação profissional 
com confiança entre 
pessoas de outros 
países requer estudo, 
mas os resultados são 
recompensadores.

3. Retenção de talentos
Um líder que passa 

confiança, ouve os 
membros de sua equipe, 
entende as dificuldades 
e facilidades de cada 
um e consegue se 
comunicar com clareza 
será um ótimo motivo 
para alguém não trocar 
de emprego. Pessoas 
assim conseguem 
motivar as outras, são 
abertas a programas de 
coaching e dispostas 
a conversar com seus 
liderados.

Oportunidades para ser empático

“A capacidade de suportar 
distrações e se concentrar 
na tarefa a ser feita é um 

grande segredo da inteligência 
emocional. Sem estar 

presente consigo mesmo 
e com os outros, é difícil 

desenvolver autoconsciência e 
relacionamentos fortes.”

DC 
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as emoções também são 
uma fonte de informação 
para as pessoas sobre 
o que está 
acontecendo a 
nossa volta e a 
nossa relação 
com esses 
acontecimentos”.

Em erro que o líder 
empático deve treinar 
para não cometer é o de 
estar ouvindo alguém e 
pensando em outra coisa.

 Esse problema é comum 
encontrar, devido ao dia-
a-dia cheio de tarefas e 
responsabilidades.

 Seus danos são óbvios, 
como demonstrar total 
desinteresse pela pessoa 
e desperdiçar uma ótima 
oportunidade de aprender 
sobre o outro. As pessoas 
com empatia têm, então, 
a escuta ativa.

Finalmente, aquele que 
tem empatia pensa nos 
outros antes de tomar 
uma decisão importante. 
Ele reflete sobre o impacto 
de sua escolha na equipe 
e demais envolvidos.

Com isso, evita 
gerar problemas de 
relacionamento e 
confiança no futuro. 
Ruídos no ambiente de 
trabalho interferem no 
clima e na motivação.

 

A escuta ativa é a 
capacidade de uma 
pessoa realmente ouvir 
a outra, para poder 
compreender suas 
ideias, queixas, elogios 
etc.

Não se resume a ficar 
parado, apenas olhando, 
como uma pedra. O 
esforço em bem escutar 
o próximo requer gestos 
e posturas, conforme 
segue.

A escuta ativa do líder

MAntenhA contAto 
visuAl

Pergunte eM cAso de 
dúvidAs

ofereçA Ao outro uM 
MoMento de quAlidAde

linguAgeM corPorAl 
AbertA Ao diálogo

de forMA AlguMA 
interroMPA AlguéM

dê feddbAcks constAntes, 
MonstrAndo concordânciA
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hAbilidAde sociAl

A habilidade social 
vai além do carisma     
e da empatia. 

Obviamente, uma pessoa 
de fácil trato, simpática e 
cordial atrai muito mais o 
carinho dos outros, mas o 
líder deve desenvolver sua 
habilidade de conduzir e 
conectar pessoas, sempre 
com ética e compromisso 
com a palavra.

Na hora 
de conduzir 
uma reunião 
de trabalho, 
u m a 
contratação 
o u 
negociação, 
o líder com 
h a b i l i d a d e 
social não é 
coercitivo ou 
manipulador.

 Ao contrário, ele busca 
atingir um denominador 
comum, um acordo bom 
para todos e necessário 
para a continuidade do 
negócio.

Uma pessoa que, 
r e c o n h e c i d a m e n t e , 
tenha a habilidade de 
persuasão, mas que a usa 
sempre com ética, ganha 
respeito com os outros.

Isso porque uma 
tentação muito grande 

para uma pessoa com 
habilidade social é a de se 
tornar manipuladora.

Usar sua qualidade de 
forma estatégica e ética 
é um desafio, superado 
com autoconsciência e 
experiência na condução 
de equipes.

Adotar como prática 
a manipulação fria e 
calculista é um traço da 
psicopatia. Observar esse 
problema é importante 

pois, segundo pesquisa 
da Universidade British 
Columbia, o índice de 
psicopatas entre CEO 
e altos executivos pode 
chegar até a 16%.

Já na hora de conectar 
pessoas, alguém com 
habilidade social funciona 
como um hub, que serve 
como ponte entre dois 
profissionais. Para Fábio 
Torres, diretor regional 
da BNI, “Networking 

é trabalhar a rede de 
contatos, não vendendo 
ou pedindo ajuda, mas, 
colocando pessoas 
em contato entre si e 
lembrando que elas 
existem, nas 
mais diversas 
situações e 
oportunidades”.

O conceito de trabalhar 
a rede de contatos é muito 
importante, pois mostra 
uma ação, uma atitude 

proativa para 
c o n h e c e r 
e conectar 
ind iv íduos. 
A ideia vai 
muito além 
de ficar 
parado. O 
líder com 
h a b i l i d a d e 
social cultiva 
r e l a ç õ e s 
diariamente 

e naturalmente.
Essa postura agrega 

valor à sua imagem, gera 
gratidão e credibilidade 
para, inclusive, influenciar 
pessoas.

Com isso, o líder cria um 
ambiente de sinergia ao 
redor de si, o que oferece 
muito mais oportunidades 
para conduzir equipes, 
conectar pessoas e ouvir 
ideias novas.

Hub é uma alusão ao 
aparelho de informática 
dedicado a conectar uma 
rede à outra, por meio 
de cabos, que interligam 
as informações 
transmitidas via 

internet. A palavra 
pode ser traduzida 
como “pivô”, nome 
comum no basquete 
e no vôlei, esportes 
cujos times têm uma 
pessoa encarregada 
de distribuir a bola aos 
outros companheiros.

O que é um hub?
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 Conclusão

Quer aprender mais 
sobre liderança e 
inteligência emocional?

 Acesse o site da 
revista Profissional 
e Negócios para 
ter acesso a artigos, 

entrevistas, matérias 
especiais e colunas. 

Além, é claro, do mais 
importante: todas nossas 
edições anteriores que 
estão em 
nosso acervo 
digital.

Aprenda mais

Nesta publicação foram 
analisadas as quatro 
habilidades da inteligência 
emocional de um líder, 
baseadas no artigo “What 
makes a leader”, publicado 
por Daniel Goleman na 
revista Harvard Business 
Review.

As habilidades são 
classificadas em internas, 
intrínscecas ao líder, e 
externas, que envolvem 
outras pessoas também.

A primeira interna é a 
autoconsciência, o saber 
sobre si próprio. Suas 
forças, fraquezas, limites e 
capacidade de expansão.

A segunda habilidade é 
a autogestão, capacidade 
de gerir seu trabalho, suas 
metas, suas conquistas e 
planos futuros.

Nas habilidades 
externas, temos a 
empatia, na qual o líder 
se coloca no lugar do 
outro e usa esse cenário 
para conduzir reuniões 
e conversas, pensando 
em como suas palavras 
vão impactar o outro. O 
empático sabe como falar

Finalmente, a habilidade 
social é um fator externo 
que influencia o sucesso 

de um líder. Ele é capaz 
de influenciar e conduzir 
pessoas com ética e 
precisão.

. Sua capacidade de agir 
estrategicamente com sua 
equipe e superiores faz 
com que seja visto como 
um conector de pessoas.

Esperamos ter 
contribuído para seu 
conhecimento.

Bom trabalho!
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Realização

Produção

http://www.epifaniaci.com.br
http://www.fenixeditora.com.br

