
Resumo
 
Com o presente estudo procurou-se averiguar que conhecimentos têm os técnicos de recursos 
humanos sobre o tema da inteligência emocional, se o aplicam na prática e de que forma, e se 
as empresas onde trabalham têm implícito ou explícito este construto. No estudo empírico 

de ambos os géneros (4 homens e 6 mulheres), com idades compreendidas entre os 30 e 50 
anos (M = 37.5, DP = 6.84), com uma média de 8.70 (DP = 4.99) anos de experiência em proces-
sos de seleção de pessoas. Os dados foram tratados de acordo com a análise de conteúdo. 
Os resultados indicaram que além de conhecerem o construto de inteligência emocional, 
a grande maioria dos técnicos entrevistados considera a inteligência emocional como uma 
ferramenta importante na seleção de pessoas, sendo tanto ou mais importante do que as apti-
dões técnicas. Contudo, do ponto de vista dos técnicos, apesar das empresas em que traba-

em processos de seleção de pessoas.
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Abstract

-

(4 men and 6 women), aged between 30 and 50 years (M = 37.5, SD = 6.84), with an 
average of 8.70 (SD

intelligence, the vast majority of respondents also considered emotional intelligence as 
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selection processes are encouraged. 

Keywords: emotional intelligence; people selection, human resources

O construto de inteligência emocional é relativamente recente e comporta diferentes 

indivíduo compreender as próprias emoções e as emoções dos outros (Goleman, 1997). A inte-

remete-nos para a existência de dois modelos de inteligência emocional: os modelos de aptidões 
e os modelos mistos. Os primeiros focam-se na aptidão para processar a informação afetiva, 

-

-
ções. Consideram as aptidões mentais e uma multiplicidade de outras características como 
a motivação, a atividade social e determinadas qualidades pessoais (autoestima, felicidade, 

Durante anos, os cientistas sociais e de gestão ignoraram a importância das emoções e a 
capacidade (inteligente) de lidar com as mesmas, havendo mesmo uma tendência para eliminar 

-
gativa no desempenho dos trabalhadores (Lindebaum, 2013). Era dito aos trabalhadores para 

-

em que melhora o desempenho dos trabalhadores, aumenta a sua produtividade, o seu compro-

Vários estudos têm demonstrado que, no mundo do trabalho, existe uma associação posi-
tiva entre inteligência emocional e as seguintes variáveis: relação entre colegas no trabalho 



Emotional Intelligence in the People Selection
Inteligência Emocional na Seleção de Pessoas

81

A literatura avança, também, que a inteligência emocional tem aplicações na liderança 

a inteligência emocional é condição sine qua non da liderança. Lindebaum (2013) e Trehan 
e Shrivastav (2012) apontam a inteligência emocional como um fator importante na eficácia 

apresentam maiores níveis de inteligência emocional estão associadas a um maior desempenho 
global. Ou seja, gestores que estão conscientes e compreendem as suas próprias emoções e as 

Fruto dos resultados destas investigações, temos assistido a uma crescente atenção das 

A Inteligência Emocional e o Processo de Seleção de Pessoas

O processo de seleção de pessoas é uma atividade de escolha, de opção e decisão. É um 
processo de comparação entre os requisitos exigidos pela função em aberto e as competências 

fala em adequação do candidato à oferta em aberto, fala-se na adequação do candidato com 

vi -

Assim, a seleção de pessoas não deverá ser feita apenas pela avaliação da experiência e dos 
-

mento de aspetos que estão relacionados com a personalidade do indivíduo, de maneira a 

-
ram uma associação positiva entre as variáveis inteligência emocional e o processo de seleção. 
A inteligência emocional tem um importante papel nas entrevistas de seleção, tanto na perspetiva 
do entrevistado como do entrevistador. Segundo Fox e Spector (2000) os entrevistados que são em-
páticos e que expressam emoções positivas tendem a deixar uma melhor impressão ao entrevistador.

Tendo em linha de consideração o supra referido, este artigo tem como objetivo analisar 
-

os conhecimentos teóricos que os técnicos de recursos humanos têm sobre o respetivo tema, 
-

são munidos ou não de inteligência emocional.



Fabíola Mascarenhas Loureiro de Barros, Liliana da Costa Faria

82

Método
Participantes

e seleção de pessoas, de ambos os géneros (4 homens e 6 mulheres), com idades compreendidas 
entre os 30 e 50 anos (M = 37.5, DP n = 3), 
em gestão de recursos humanos (n = 5) e em gestão empresas (n=2), com um mínimo de 2 anos 
e máximo de 17 anos (M = 8.70, DP = 4.99) de experiência em processos de seleção de pessoas.

Os participantes desempenham funções em diferentes áreas de mercado, a saber: (i) a área 
da prestação de serviços, (ii) hotelaria, (iii) ensino, (iv) restauração, (v) banca, (vi) administração 
local, (vii) telecomunicações, (viii) gestão na indústria aérea, (ix) indústria cimenteira e, por último, 
(x) sistemas de informação.

Material

um maior desenvolvimento do tema e uma maior interação entre entrevistador e entrevistado. 

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 quali(cações, 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 identi(car a Inteligência Emocional num candidato?

11.  Como o faria?

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

13.  Para (nalizar: Considera que os restantes técnicos de recursos humanos e técnicos  
de outras empresas têm formação para identi(car a Inteligência Emocional?

14.  Tem mais alguma coisa que queira acrescentar?
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Na entrevista usada neste estudo foram abordados diversos tópicos, que consistiram em 
explorar se os técnicos de recursos humanos conheciam o construto de inteligência emocional, 
e se punham em prática os conhecimentos que tinham sobre este construto aquando de um 
processo de seleção de candidatos. Um outro tópico abordado foi a importância que os técnicos 

das empresas em geral, e da sua em particular. Por fim, a entrevista aborda o modo como 

e que opiniões têm sobre os outros técnicos de recursos humanos, relativamente ao facto de 

Procedimentos

Os procedimentos que esta investigação integra tiveram início com a construção de uma 
entrevista semiestruturada exploratória, de acordo com os objetivos do estudo. Posteriormente, 
selecionámos os participantes do estudo. A amostra foi feita sucessivamente, em bola de neve, 
através de indicações fornecidas pelos inquiridos. O investigador escolheu inicialmente um par-
ticipante e pediu-lhes o nome de outros indivíduos pertencentes à mesma população. A amostra 
foi assim crescendo como uma bola de neve, à medida que novos indivíduos foram indicados 
ao investigador. 

gabinete da empresa onde os participantes desenvolviam o seu trabalho, em horário pós-
laboral. Antes da gravação da entrevista clarificou-se os participantes quanto ao objetivo 
geral de investigação, recolheu-se oralmente o respetivo consentimento informado, e foram 
garantidas todas as recomendações éticas de anonimato relativamente às empresas e confi-

investigação. 
-

tes para que expusessem livre e abertamente a sua opinião e conhecimentos sobre o tema. As 
-

tes. Relativamente à duração das mesmas, estas tiveram uma duração máxima de vinte minutos.

bem como das empresas em que laboravam. 

em gestão de recursos humanos, através da análise de conteúdo, assistida pelo software 

(Bardin, 2006), auxiliando a codificação e derivação das categorias. O processo de análise 
das entrevistas iniciou-se com a leitura das mesmas e reflexão sobre o material nelas exis-

da exaustividade e da homogeneidade. A fase seguinte consistiu na codificação e na defini-
ção das categorias. A codificação foi feita através de recorte e agregação, e teve como 

-

A informação essencial foi agrupada em categorias e subcategorias, tendo por base os 
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princípios da exclusão mútua, homogeneidade e pertinência, às quais foi posteriormente 
atribuída uma denominação que contempla-se os principais conteúdos. Por fim, levou-se 
a cabo um tratamento estatístico simples dos resultados, permitindo a elaboração das 
tabelas que condensam e destacam as informações fornecidas para análise.

Resultados
Os resultados da análise das respostas à entrevista são apresentados com base nas cate-

gorias abordadas (Tabela 2), nas subcategorias de análise (Tabelas 3, 4, 5, 6, 7 e 8), bem como 

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 identi(car a inteligência emocional num candidato

Capacidade dos outros técnicos de recursos humanos identi(carem a inteligência emocional

Utilidade da inteligência emocional nas relações laborais

A leitura das respostas dos participantes relativamente à categoria requisitos em conside-
ração no processo de seleção leva-nos a notar a existência de quatro subcategorias de critérios: 

tolerância ao stresse, a capacidade de trabalhar em equipa). Foi, igualmente, reconhecida por 
grande parte dos participantes (n
aquando do processo de seleção. Convém de igual modo notar que, com base na análise das 

parte dos técnicos de recursos humanos (n
como a idade e a localidade também parecem ser um critério a ter em consideração para 
metade dos participantes (n = 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 desa(os 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 pro(ssional, mas como pessoa também.” 

Experiência pro(ssional 
(n = 9)

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

“ (…) a experiência pro(ssional 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 Guentes em línguas especí(cas (…) “

Características
Demográ(cas  (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”

sobre a inteligência emocional, as respostas foram no sentido de terem adquirido esse conhecimento 
por via académica ou por via não académica (Tabela 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 de notar que a maioria (n
a inteligência emocional fora do âmbito escolar. Ficou claro também que houve participantes 
que o adquiriram por via escolar e uma minoria (n = 2) respondeu que não conhecia o constru-
to. Em relação aos participantes que conhecem o construto, não por ter tido formação acadé-
mica sobre o mesmo mas de outras formas, responderam que adquiriram este conhecimento 
por ser um tema de conhecimento público, por ser uma matéria de referência em recursos 
humanos, por haver diversos livros e, também, através de ações de formação sobre o tema. 

de inteligência emocional, a maioria (n
como a capacidade de lidar com as emoções e os sentimentos, e como a capacidade de relaciona-
mento entre os indivíduos. Outros participantes, ainda, relacionaram o construto com as atitudes 
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em estudo (Tabela 4), podemos constatar que a maioria (n = 8) dos participantes referem que as 

maioria (n

(n = 5), explanam-no através: (i) da seleção de funcionários, (ii) da capacidade em lidar com a 
frustração e resolução de problemas, (iii) da implementação de redes sociais, (iv) da orientação 
para o cliente, e (v) da fomentação do trabalho em equipa. Por um lado, os participantes referem 

n = 3), 

parecem importar as competências técnicas, ignorando assim as competências comportamentais. 

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 OYce 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 per(l idêntico e uma carreira 
mais ou menos idêntica nós chegamos a um ponto que temos de utilizar outras medidas 
para poder (car ou captar os melhores. E a IE é um dos fatores que nos permite (car  
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.”
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emocionalmente inteligente (Tabela 6), foi reconhecido por grande parte dos participantes 
(n
para esse conhecimento (n = 3), apontando como motivos o facto de ser necessária bastante 
experiência para o conseguir e por ser algo que deverá ser feito em equipa e não individualmente, 

Tabela 6

Subcategorias de análise da capacidade de identi&car 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 veri(car de forma relativamente fácil numa entrevista (…)”

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

“ (…) em dinâmicas de grupo.”

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

da inteligência emocional num candidato, foram as entrevistas e as dinâmicas de grupo, através 
-

próprio, (v) a capacidade funcional, (vi) a capacidade de reação, e (vii) a capacidade em lidar 
com a frustração. Apresentamos alguns exemplos de resposta dados pelos participantes quando 

que quer vir trabalhar connosco prova que quer, eu preciso de ver alguém do outro lado com uma 

os melhores currículos, os melhores cursos, as melhores competências instrumentais, mas se eu 

-

mais criticas do passado para aquela pessoa, e tentando pedir que a própria pessoa nos recorde, 
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pela parte dos outros gestores de recursos humanos que não os entrevistados, cerca de 50% 

A consequência apontada pelos mesmos deste resultado maioritariamente incide no facto de 
haver pouca formação sobre esta matéria (Tabela 7). 

Por outro lado, os restantes participantes (n = 5) consideraram que os seus colegas são 

de grupo e assessment centres, especialmente focados na inteligência emocional. 

Subcategorias de análise da capacidade dos outros gestores de recursos humanos identi&carem  

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 (…) “

Por último, respeitante à categoria utilidade que a inteligência emocional tem nas relações 
laborais, os participantes neste estudo indicaram que um indivíduo emocionalmente inteligente 

atividade laboral (Tabela 8). Apresentamos alguns exemplos de respostas dadas pelos partici-

-
ções que sentimos e conseguirmos trabalhá-las é um primeiro passo para que depois consigas 
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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 conGitos (n = 3) “ (…) resolução de conGitos (…) “

“ É a gestão do conGito, 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.”

Foram ainda apontados pelos entrevistados outras utilidades da inteligência emocional 
em contexto laboral, tais como: maior possibilidade de trabalho em equipa, melhor relação com 

das empresas dos sentimentos dos funcionários. 
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Discussão
Antes de mais importa salientar que a discussão dos dados e as conclusões daí decorren-

em geral. Assim, num primeiro momento, serão discutidos os dados partindo do conhecimento 
que os gestores de recursos humanos têm do construto de inteligência emocional e na forma 

-

Requisitos Valorizados pelos Técnicos de Recursos Humanos no Processo de Seleção

-
to aquando de um processo de seleção, constata-se que estes incidem sobre quatro temas, 
nomeadamente, as habilitações, a experiência, as características demográficas e as soft 

skills. Dentro destas habilidades as que se destacaram mais pelos gestores de recursos hu-

candidato foram: a experiência e as competências soft. Segundo Goleman (1998), a inteli-
gência emocional lançou um novo paradigma no que toca à escolha de um candidato, ou 

-
nos a inteligência cognitiva é vista como a principal responsável pelo sucesso de um pro-
fissional. Daí ser indicado por 90% dos entrevistados que as competências soft como a es-
tabilidade emocional, a capacidade de comunicação, a capacidade relacional, a tolerância 

compõem a inteligência emocional tenham tido uma maior importância, as habilitações 
académicas continuam a ser importantes. Tal facto é comprovado pelo resultado de cerca 

as atividades de gestão sejam exercidas com maior eficiência. 
Para Cunha et al. (2010) do ponto de vista da gestão de recursos humanos, a importância 

da inteligência emocional decorre, fundamentalmente, da sua presumida relação com o desempe-
nho no trabalho e as competências de liderança. Revela-se assim que os líderes emocionalmente 

emocionalmente inteligentes tendem a apresentar um melhor desempenho e a ser melhores 

a inteligência emocional explica uma maior variação no desempenho do que apenas o quociente 
de inteligência (Ghoniem et al., 2011). Para que um indivíduo emocionalmente inteligente tenha 
um bom desempenho é necessário que disponha de um patamar mínimo de quociente de inteli-

carecendo os seus efeitos positivos da presença da inteligência emocional. Do mesmo modo, 
a inteligência emocional carece da presença do quociente de inteligência para que possa originar 
um melhor desempenho (Cunha et al., 2010).
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hard e a componente 

-

na sua globalidade, bem como no mercado em que esta se insere (Marinho, 2012).

Conhecimento dos Gestores de Recursos Humanos sobre Inteligência Emocional

O segundo aspeto a observar prende-se com o conhecimento que os técnicos de recur-
sos humanos têm sobre a inteligência emocional. Deste tema decorrem duas categorias: a 

e a segunda é perceber de que forma adquiriram esse conhecimento. Em relação à pri-
meira categoria, os gestores de recursos humanos indicaram que a inteligência emocional 
era a capacidade das pessoas saberem relacionar-se entre si e com os outros, a capacidade 

o comportamento de cada indivíduo e, por último, que era um construto diferente do quo-

a que sobressaiu mais foi a capacidade em lidar com as emoções e sentimentos, em que cerca 
de 60% indicaram que esta capacidade faria parte de uma pessoa emocionalmente inteli-

si próprio, de persistir mesmo perante as frustrações do dia-a-dia, e de controlar os impul-

evidenciar as suas aptidões.
No nosso estudo, cerca de 50% indicou que a inteligência emocional se prendia com 

a capacidade que os indivíduos têm de se relacionarem (Goleman, 1998). Goleman (2003), no 
seguimento deste pensamento, defende que a gestão de relacionamentos é uma aptidão social 

e ainda, relacionar com harmonia as suas competências para persuadir, liderar, negociar, 

Em relação à segunda categoria uns técnicos de recursos humanos indicaram que o conhe-
cimento que tinham sobre o tema era devido à formação académica, outros apesar de não terem 
formação académica adquiriram-na através de livros, ações de formação, ou por ser uma matéria 
de referência em recursos humanos e por ser matéria de conhecimento público. No mesmo 
sentido, Matthews et al. (2004) referem que, além do vasto mercado editorial sobre a matéria, 

congéneres sobre como promover a inteligência emocional. 
Porém, uma minoria indicou não ter conhecimento sobre o construto de inteligência 

-
gência social enquanto habilidade intelectual distinta, até ao recente despertar para o estudo 
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Valorização das Empresas do Construto de Inteligência Emocional

-
-

emocional explicitamente através do modo com que selecionavam os funcionários, na capaci-
dade em lidar com a frustração e a resolução de problemas das pessoas, na implementação 
de redes sociais, na orientação para o cliente e por fim para o trabalho em equipa mais efi-

seu modelo que uma das principais habilidades emocionais é a gestão do stresse, daí ser tão 
importante hoje em dia as empresas terem trabalhadores com a capacidade de serem tolerantes 
ao stresse, de controlarem os seus impulsos e de serem mais saudáveis (Allam, 2011). Segundo 
os pesquisadores Kavanagh e Bower (1985) e Bandura (1986), e no mesmo sentido do que os 
técnicos de recursos humanos referiram em relação à capacidade de resolução de problemas, 
indicaram que as pessoas emocionalmente inteligentes têm mais facilidade em resolver os pro-
blemas. Tal é explicado pelo facto de, hoje em dia, com o ambiente de stresse em que se vive, 

resolver problemas e situações inesperadas. 

dos outros. A inteligência emocional coletiva permite à equipa a gestão das emoções para, 

ao aprimorarem a inteligência emocional coletiva da equipa, poderão ter um efeito poten-

(Ghoniem et al., 2011).
No que concerne aos técnicos de recursos humanos que indicaram que as suas empresas 

-

a falta das habilidades emocionais como a principal responsável pelo insucesso de administra-

que contam com a inteligência emocional dos seus líderes acabem por ter uma maior vantagem 
no mercado atual através do comprometimento dos colaboradores, incremento da inovação, 

o domínio técnico do candidato, mas consideram também as competências comportamentais, 
que se tornam um fator relevante para o alcance de uma performance positiva dos seus colabo-
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Emocional num Candidato

No que respeita à capacidade que técnicos de recursos humanos entrevistados têm para 
-

pantes por dois grupos: o primeiro refere-se àqueles que não se consideram capacitados, 
e o segundo, os que se assumem aptos, demonstrando de que forma avaliam se um candidato 
é ou não emocionalmente inteligente.

Começando pela categoria dos que não se consideram aptos, os entrevistados enunciaram 

feita em equipa. 
Agora em relação aos técnicos de recursos humanos que se consideram aptos, estes enun-

é emocionalmente inteligente. No que concerne às entrevistas, elas permitem diversas avaliações, 
agrupando-se em sete: a avaliação do comportamento verbal, do comportamento não-verbal, 

reação, e da capacidade em lidar com a frustração. No que se refere às dinâmicas de grupo, 

à pressão/ tensão, como também as entrevistas. Deste modo, os técnicos de recursos humanos 
formulam questões do passado que sejam críticas e vão colocando mais pressão sobre o candidato 

De acordo com Newsome (2000), e de acordo com o que se explanou, o autor defende que 
os indivíduos pouco emocionalmente inteligentes são tendencialmente muito ansiosos e, 
por isso mesmo, haverá uma maior probabilidade destas pessoas fracassarem em ambiente 
de entrevista. Estes indivíduos podem causar má impressão aos técnicos de recursos humanos 
quando confrontados com estas questões que os submetem a uma situação de pressão e em que 
o stresse será maior e mais difícil de controlar. Em relação à forma como os técnicos de recursos 

incide nas entrevistas ao candidato, que apesar de serem subjetivas e imprevistas possuem 

as perguntas devem ser bem elaboradas para que as respostas sejam longas e bastante 
descritivas. Assim, e reforçando a ideia de Goleman (1998) devem ser tidos em consideração 
aspetos sobre como as pessoas lidam consigo próprias e com os outros, sendo aspetos que vão 
para além da inteligência e formação académica.

 

a Inteligência Emocional num Candidato

No que concerne à capacidade que os outros técnicos de recursos humanos têm para saber 

como causa a falta de formação dos mesmos sobre a matéria. Em relação aos que consideraram 
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entrevistas e assessment certers

na prática por motivos ligados à empresa, ou seja, por esta ver os recursos humanos apenas para 
contratar, ou por apenas dotarem de um conhecimento teórico. Por outro lado, houve técnicos 

-

Utilidade da Inteligência Emocional nas Relações Laborais

Finalmente, no que toca à utilidade que a inteligência emocional tem nas relações laborais, 
este tema foi dividido em duas categorias: a utilidade que o trabalhador tem enquanto indivíduo 
se for emocionalmente inteligente em contexto laboral, e a utilidade que a empresa tem ao ter 
trabalhadores emocionalmente inteligentes. Em relação à primeira constata-se que esta incide 

emocional e gestão do stresse.
Segundo Salovey e Mayer (1990) só os trabalhadores emocionalmente inteligentes têm 

uma maior capacidade de resolver os problemas de forma mais adaptável, na medida em que as 

as empresas de hoje em dia tenham colaboradores emocionalmente inteligentes, situação que veio 
a ser comprovada pelos resultados deste estudo.

melhor trabalho em equipa, uma melhor relação com o cliente, um maior sucesso e alcance dos 
objetivos, maior produtividade, maior equilíbrio entre os trabalhadores, maior motivação dos mes-

-
do, o autor Weisinger (2001) propõe uma relação direta entre a inteligência emocional e o sucesso 

mais facilmente atingem os objetivos da mesma. No mesmo sentido, Cherniss (2000) defende que 
o desempenho de um indivíduo está fortemente ligado às suas competências emocionais. Deste 

-

Weisinger, 2001), e só os indivíduos emocionalmente inteligentes conseguiram cooperar e se rela-

Uma das questões mais intrigantes que emerge da recente discussão da gestão citada 

-

-
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de que o sucesso não se cinge aos conhecimentos e capacidades, verbais e quantitativas, 
mas também, pelas habilidades relativas às emoções.

Pode-se então concluir que o sucesso das empresas de hoje em dia depende muito do facto 
de ter trabalhadores com uma inteligência emocional desenvolvida, pois só assim se consegue 

-

-

prejudicado e os resultados produtivos da empresa também (Weisinger, 2001).

Conclusão

Face à praticamente inexistência de trabalhos de investigação em Portugal sobre a relação 
-

nente. Com este estudo espera-se ter contribuído para o conhecimento das variáveis associadas 
-

lidar com o stresse, com as frustrações do dia-a-dia, ser criativos e originais, principalmente 
nos tempos em que se vive hoje de grande mudança e constante evolução.

Porém, observam-se algumas limitações ao estudo. Desde logo, a desejabilidade social dos 

entrevistas em cada área e alargar as entrevistas a outras áreas. Seria, porventura, muito vantajo-

apenas tivemos um técnico de recursos humanos, tivéssemos contado com vários representantes 

aliás, este era o nosso objetivo inicial. A análise de conteúdo observa também diversas limitações 

a objetividade pretendida. Contudo, esta limitação foi superada pela elaboração de objetivos 
que possibilitam a condução da recolha de dados e a respetiva análise, de maneira a contribuir 

como um possível impedimento ao aprofundamento das respostas dos participantes. 
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