
Inteligência emocional leva 
ao sucesso profissional

Com o mercado de trabalho cada vez mais 
competitivo, é crescente a tentativa das pes-
soas se destacarem profissionalmente. Po-
rém, mesmo que se tenha vasto conheci-
mento acadêmico, cultural ou experiências 
curriculares, não significa que esta pessoa 
desenvolva sua carreira da melhor maneira. 
Na verdade, os profissionais bem-sucedidos 
são aqueles capazes também de lidar bem 
com suas emoções, canalizando-as para a 
realização de um objetivo. Isto se chama In-
teligência Emocional.

Embora seja importante p ara todo tipo de 
profissional, para o Administrador esta especi-
ficação da inteligência ajuda muito no sucesso 
da carreira. Até porque este não lida apenas 
com a gestão de projetos, finanças e outros 
recursos, mas também gerencia pessoas e as 
emoções delas. Para tanto, é imprescindível 
que ele desenvolva suas habilidades pesso-
ais, além do conhecimento técnico, pois as-
sim conseguirá associar as situações do mun-
do corporativo às suas emoções. Ou seja, tão 
importante quanto a formação e especializa-

ção do Administrador é a 
qualidade do re-

lacionamento 
dele consigo e 
com os outros. 

Aquele que lida 
bem com suas emo-

ções é capaz de se comunicar 
bem, respeitar os colegas de trabalho 
e usar estratégias para alcançar suas 
metas e isso o faz amadurecer profis-
sionalmente e dá a ele destaque no am-
biente de trabalho.

Quando um profissional consegue se 
distanciar do contexto e analisar seus 

sentimentos, ele consegue se expressar efi-
cazmente, pois as emoções são condutoras 
das atitudes. Por exemplo, é possível uma pes-
soa administrar sentimentos como raiva e in-
satisfação, para, no momento certo e utilizan-
do as palavras adequadas, expor sua posição 
sobre o problema. Desse modo, o trabalhador 
exercitará controle 
sobre suas emo-
ções, evitando 
ind ispos iç ões 
desnecessárias 
com os colegas de 
trabalho, e não colocará o 
emprego em risco ao se deparar com 
uma situação desagradável no es-
critório. Até porque não são poucos 
os que perdem seu trabalho por não 
conseguirem se controlar.

Além disso, as habilidades pes-
soais também mostram sua impor-
tância no momento da tomada de 
decisões. Aquelas que são baseadas em 
emoções limitam a percepção da realidade 
e podem comprometer os resultados. Mas, 
quando o trabalhador se distancia do con-
texto, as atitudes dele são mais racionais, 
assertivas e consistentes.

E é nesse sentido que o desenvolvimento 
da Inteligência Emocional é um fator deter-
minante para o sucesso profissional do Ad-
ministrador. Pois, quanto melhor souber con-
duzir suas emoções, ele também saberá se 
expressar e se comunicar melhor e, conse-
quentemente, terá maior empatia para com 
sua equipe. Desse modo, o Administrador 
cultivará relacionamentos interpessoais de 
maior qualidade, o que é essencial para o de-
senvolvimento profissional.
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