
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL e LIDERANÇA POSITIVA 
Junte as peças do quebra-cabeça e aumente os resultados 



DIFERENCIAIS DESTA PALESTRA 

• Inteligência Emocional – QE

• A importância de se desenvolver QE nas 
Corporações

• Liderança Positiva 

• Capacitação Pessoal para Liderança Positiva 



Emoções 
negativas

Emoções 
positivas

Existem 
emoções 
boas ou 
ruins?

Cada tipo de 
emoção nos 

predispõe a uma 
reação.

Sinaliza para a
direção que 

devemos tomar.

Influencia o pensamento, o comportamento
para uma ação imediata. 



Como desenvolver a Inteligência Emocional dos times? 

Como fazer da equipe um time de alta performance?

O que é necessário para se tornar um líder positivo?

Qual é a importância de ter Inteligência Emocional?

Porque pessoas com QI alto, as vezes,  fracassam e 
outras, cujo quociente intelectual é mais modesto, 

apresentam uma trajetória de vida com mais sucesso?



O QUE É SER INTELIGENTE?

Quociente de Inteligência Intelectual - QI

Quociente de Inteligência Emocional - QE

80 – 90%

10 – 20%

Era uma vez...

Para o alcance do sucesso o

QI NÃO tem mais um papel tão

relevante como pensávamos

há anos atrás.

Mas... que o QE SIM, é um fator

de total relevância na conquista

de uma vida boa e de uma

trajetória de sucesso na vida.



Conceito: 
“É a capacidade de identificar os nossos

próprios sentimentos e lidar com essas emoções;
perceber as emoções dos outros e o como funcionam;

ter automotivação nas adversidades; gerenciar
bem as emoções dentro de nós e nos nossos

relacionamentos interpessoais”.

É de total relevância, no mundo
de hoje, desenvolver a inteligência emocional,
para ser bem-sucedido na vida pessoal

e profissional, para ter mais felicidade, bem-estar e
qualidade de vida.

Ter consciência das próprias emoções aumenta o
autocontrole, ajuda na criação e execução de metas

de curto, médio e longo prazo para a construção
de uma carreira promissora.

INTELIGÊNCIA  EMOCIONAL 

(Goleman, 2012)



OS 5 PILARES DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

• 1- RECONHECER AS PRÓPRIIAS EMOÇÕES  – quando algo desperta determinada emoção em você;

• 2- LIDAR COM AS PRÓPRIAS EMOÇÕES  – saber direcionar as emoções e ter autocontrole sobre elas;

• 3- AUTOMOTIVAÇÃO – manter-se motivado diante das adversidades;

• 4- EMPATIA – reconhecer e compreender as próprias emoções e as dos outros também, perceber o padrão e    
funcionamento das pessoas; e,

• 5- HABILIDADES INTERPESSOAIS – criar relacionamentos construtivos, tomar decisões, dar e receber 
feedbacks.  

(Goleman, 2012)

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EMOCIONAIS



MANTER o FOCO no SER 
HUMANO e HUMANIZAR as 

ORGANIZAÇÕES 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Máquinas para agilidade

INTELIGÊNCIA INTELECTUAL

Técnicas e conhecimento 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

Como ser um líder positivo e motivar os times para alcançarem 

mais resultados com mais agilidade?

Então, qual a importância da Inteligência Emocional no mundo atual?

IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA



NA ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COMO GERENCIAR PESSOAS 
COM INTELIGÊNCIA EMOCIONAL?

TREINAMENTO



LIDERANÇA POSITIVA
Colaboradores 

comprometidos com a 
entrega de resultados e 
que o propósito de vida 

pessoal e profissional 
seja conjugado com a 
cultura, os valores  e o 

propósito maior da 
corporação.

O CLIENTE

RESULTADOS E LUCROS

Autoconhecimento
positivo



LIDERANÇA POSITIVA

“É o processo pelo qual uma pessoa (o Líder) suscita comprometimento 
íntimo dos outros (seguidores) para cumprir uma missão em sintonia 
com os valores do grupo. É conseguir o impossível e merecer o que é 

de graça”.  (Fred Kofman, 2018) 

Líderes positivos são inspiradores de pessoas, são exemplo, são capazes de admitir os próprios 
erros ensinando que todos são passíveis de cometê-los e que estes são fonte de crescimento.  

Elevam a moral da equipe. Estimulam o time através de incentivos não materiais. 

Incentivos materiais
salário

Prêmios por metas
Benefícios
Férias, etc

Incentivos não materiais
o reconhecimento, valorização, 
tratamento adequado, justiça, 

relacionamentos de confiança, felicidade  
e bem-estar no ambiente de trabalho

x



Ter COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA para gerar AÇÃO

Fazer RAPPORT para transmitir CONFIANÇA

Entender a DOR do outro, CAUSA e a SOLUÇÃO e AJUDAR

Reconhecer as suas CRENÇAS LIMITADORAS e SABOTADORAS

Solucionar de CONFLITOS entre as EQUIPES

Praticar a COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA para EDUCAR

Identificar o próprio PERFIL COMPORTAMENTAl e o dos liderados

Lidar com o CAOS e ter RESILIÊNCIA para REINVENÇÃO

Direcionar a ENERGIA e fazer a GESTÃO DO TEMPO

PERSUADIR e INFLUENCIAR para MOTIVAR o TIME

VALORIZAR para ser VALORIZADO

CAPACITAÇÃO PESSOAL PARA LIDERANÇA POSITIVA



O Líder positivo transcende os 
muros das salas e baias, os 

processos mecânicos, digitais 
e a complexidade das tarefas 

para estimular o time a buscar 
resultados de excelência. 

Ele eleva a capacidade de 
criatividade, o desejo pela 

inovação, o prazer da 
realização conjunta 

numa equipe.

Se concentra em fortalecer pontos positivos e não no 
contrário. Não se preocupa em corrigir as 

fraquezas do time somente e, sim, em potencializar as 
forças, os talentos e pontos fortes.



A ORQUESTRA EMOCIONAL NO CÉREBRO DO LÍDER POSITIVO

Estabelece metas
ou Identifica o problema

Pensa, analisa onde 
está, aonde quer 

chegar e conduz o time

Junto com o time, 
acha estratégias e 

implementa as ações

Levanta e retroalimenta a 
autoestima do grupo e

obtém os resultados

O líder transcendente (positivo) convida as pessoas a se juntarem em projetos que infunda propósito e significado 
às suas vidas. Ajuda os colaboradores a entenderem que a realização das tarefas com comprometimento e amor 

deixará a marca de cada um impressa na vida de outras pessoas  - o cliente. Ensina que esse processo é um legado 
que cada um deixará para a empresa, para o cliente e para o mundo. E isso se chama PROPÓSITO!!!   



PARA QUÊ DESERNVOLVER LIDERANÇA POSITIVA NUM MUNDO ÁGIL? 

Matteson, ML & Anderson, L. e Boyden, C. (2016). “Soft Skills”: uma frase em busca do significado. portal: Libraries and the Academy 16 (1), 71-88. Imprensa da Universidade Johns 
Hopkins. Recuperado em 24 de agosto de 2019, do banco de dados do Project MUSE.

SOFT SKILLS

Habilidades interpessoais - são competências subjetivas, muito mais difíceis de se avaliar, porém, fundamentais para 
desenvolver

• Colaboração – trabalhar em grupo

• Flexibilidade – mundo atual está em transformação - desapegar

• Trabalhar sob pressão – lidar com as exigências, saber priorizar e ser resiliente 

• Criatividade – propor novas ideias, ser inovador, arriscar

• Comunicação – expressar e entender o que os demais estão fazendo e falando  – comunicação não violenta

• Orientação para resultados – ações voltadas para os objetivos e resultados da tarefa com rapidez, agilidade e 
comprometimento

• Liderança – engajar e motivar as pessoas em prol de uma causa única – ser um líder inspirador

• Planejamento – preparar e organizar previamente o trabalho

• Persuasão – convencer e influenciar pessoas

• Tomada de decisão – analisar alternativas e fazer escolhas certas

Organizações saudáveis e prósperas com pessoas felizes



CLIENTE
Tornar o cliente o “objeto de cobiça” mais 

importante para alcançar melhores
resultados é ser ÁGIL no mundo atual 

Colaboradores com inteligência 
emocional, são mais felizes, 

trabalham mais comprometidos e 
geram mais lucros

A colaboração da equipe para a 
transformação ágil da corporação passa 
por toda a empresa e pelos processos 
subjetivos (emocionais), cognitivos e 

comportamentais das pessoas

Presidência, CEOS, gestores, líderes 
e colaboradores

Líderes

Colaboradores

Deve ter as habilidades necessárias para 
liderar a si mesmo, desenvolver a 

Inteligência Emocional pessoal/profissional 
para a gestão das pessoas 

A TRANSFORMAÇÃO ÁGIL PASSA PELA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  E PELA LIDERANÇA 
POSITIVA ONDE O FOCO ESTÁ NAS PESSOAS PARA A CONQUISTA DO CLIENTE

Então, que tenhamos 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

para sermos mais ÁGEIS.



Fundadora da Empresa Foco & Bem-Estar
Psicóloga
Pós-graduada em Psicologia Positiva
Trainer
Idealizadora do Treinamento Potencializando Forças e Resultados 
para corporações e escolas
Empreendedora
Criadora do 1º Jogo das Forças de Caráter, no Brasil, em formato 
de tabuleiro  para capacitação de equipes
Mentora em Psicologia Positiva e Desenvolvimento Humano 
Pleno
Organizadora e co-autora de livros da Psicologia Positiva

Ana Clara Bittencourt

(24) 2242-0310 / 98829-5107
Shopping Dom Pedro II, Centro – Petrópolis - RJ

GRATIDÃO!!!


