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Inteligência emocional é um conceito relacionado com a chamada 
"inteligência social", presente na psicologia e criado pelo psicólogo 
estadunidense Daniel Goleman. Um indivíduo emocionalmente 
inteligente é aquele que consegue identificar as suas emoções com 
mais facilidade. 
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01 – Características Que Mais Incomodam 
Iniciamos o curso com uma pequena “provocação”, ela consiste na 
análise de algumas características, nessa análise você até pode 
identificar algumas pessoas conhecidas, mas nosso objetivo principal é 
a autocrítica, o autoconhecimento, é se conhecer para poder melhorar. 

Conforme dito na aula, existem algumas características bem comuns 
que costumam incomodar bastante e que devem ser evitadas se você 
deseja desenvolver sua inteligência emocional, você pode conhecer 
pessoas que se encaixem com estas características e, até mesmo você, 
poderá perceber que se encaixa em algumas delas, confira à seguir: 

 

Falar demais, querer dominar a conversa: 
Aqui se encaixam aquelas pessoas que sabem 
tudo, conhecem de tudo... Se durante uma 
conversa você citar o “restaurante x”, essa 
pessoa com certeza afirmará que já foi até o 
lugar. Se você falar que a viagem para a “praia 
y” foi muito boa, com certeza ele já terá ido até 
a praia e ainda falará que existem lugares 
melhores. É aquele tipo de pessoa que encara 

tudo como uma competição, e nela, ele não pode perder. 

 

 

É cheio de ideias originais mas, fazer que é bom, 
nada: Essa característica é simples, aqui entram as 
pessoas que são cheias de ideias, de pitacos, de 
opiniões quando o papo é sobre outra pessoa e seus 
projetos, mas na hora do “vamos ver”, na hora de 
executar, ela não faz nada. 

 

 

Precisar de elogios o tempo todo: É 
aquela pessoa que não consegue ouvir 
críticas, não consegue ouvir uma opinião 
contrária a sua... Ela precisa de elogios o 
tempo todo.  
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Nunca conseguir chegar na hora marcada: Outra 
característica que incomoda demais, não adianta 
marcar a hora, avisar com antecedência, a pessoa 
nunca chega na hora marcada, se a reunião estiver 
marcada para às 13:00, ele vai chegar às 13:30. 

 

 

Assumir compromissos e não cumprir: É 
aquela pessoa que sempre tem uma justificativa, 
não consegue entregar ou cumprir nada do que é 
combinado, sempre “acontece alguma coisa” que 
impossibilita esse cumprimento. 

 

 

Trabalhar em um lugar desorganizado: 
Essa característica é bem problemática. Por 
mais que a pessoa fale coisas do tipo “eu 
me acho na minha bagunça”, ela esqueceu 
de perceber que os tempos mudaram, que 
hoje em dia os espaços de convívio e de 
trabalho são, cada vez mais, 
compartilhados. Você não vive isolado, 
existem pessoas que convivem com você e 
elas não são obrigadas a conviver na sua bagunça. 

 

 

Criticar o tempo todo: Aqui entram as 
pessoas que só sabem criticar, nada tá bom, 
sempre existe algo que atrapalha, pode ser a 
política, a saúde, a concorrência, tudo é motivo 
para criticas e reclamações. 
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Gostar de contar tudo nos mínimos 
detalhes: É a famosa falta de “semancol”, 
aquela pessoa para quem você pergunta 
“tudo bem?” e a resposta vem acompanhada 
de um resumo do dia, da semana, e se você 
bobear, até do mês... Sem se tocar que, as 
vezes, a pergunta foi apenas um sinal de 
educação. 

 

 

 

 

Atropelar os outros durante a conversa: 
Outra característica que incomoda bastante 
e que chega até a ser um pouco de falta de 
educação, é aquela pessoa que não 
consegue ninguém terminar uma frase, a 
todo momento precisa fazer uma colocação, 
mostrar que sabe do assunto. 

 

 

 

Ficar em cima do muro: Essa 
característica pode até parecer “boa”, mas 
saiba que não dar sua opinião pode ser 
terrível, ninguém deseja essa atitude em 
um ambiente corporativo, imagine ser 
convocado para uma certa atividade e 
entrar e sair dela como se nada tivesse 
acontecido. 

 

 

 

 



10 Inteligência Emocional V5 

 

Busque sempre refletir e exercitar o 
seguinte: Da lista de atitudes que 
incomodam, quantas estão presentes 
no meu dia? 

É sempre importante mergulhar em si, 
conhecer-se, perceber-se cada vez mais. 

O autoconhecimento é um dos pontos 
principais da inteligência emocional. 

 

 

02 – Natureza Empresarial E Humana 
Quais características são comuns às empresas? O que diferentes 
empresas têm em comum? 

Agora, quais característica nós, como humanos, temos em comum? O 
que faz com que os seres humanos sejam parecidos? 

Ambas as perguntas acima foram desenvolvidas no decorrer desta 
lição. 

 

Natureza Empresarial 

Toda empresa existe para 
ter algum lucro, eles tem 
foco no resultado e na 
competitividade.  

Assim como os seres vivos, 
elas nascem, amadurecem 
e morrem, é comum ver 
empresas que eram líderes 
de mercado e que não 
existem mais, é natural, o 
tempo muda, as profissões 
mudam, os negócios 
mudam. 
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Todas as empresas são feitas de pessoas, elas possuem, grupos, 
equipes, esses grupos influenciam e são influenciados pelo meio. 

E para finalizar, as empresas surgem para suprir uma necessidade, ou 
para se “aproveitar” de uma oportunidade. 

 

Natureza Humana 

Somos individuos com algumas 
semelhanças físicas, de conduta, 
de comportamento, porém, no 
geral somos diferentes. Essas 
diferenças são muito ricas para o 
ambiente de trabalho, com elas 
temos a possibilidade de crescer. 

Nesse crescimento que se faz 
importante a inteligência 
emocional, é ela que garantirá 
que saberemos como reagir 
diante de tais diferenças. 

Outa característica muito forte da 
natureza humana é que somos 
gregários... Nos agrupamos em 
diferentes grupos, ligados por 
interesse, afinidades, gostos. 

Também podemos afirmar que o ser humano é essencialmente 
emocional, podendo influenciar e ser influenciado pelo meio em que 
vive, sempre buscando o “não sofrimento.” 
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03 – Mundo Em Evolução 

Mundo De Grandes Transformações 

Hoje vivemos em um mundo que sofre 
grandes transformações, claro que essas 
mudanças sempre existiram, e 
continuarão existindo, você estando 
preparado ou não. Uma questão 
extremamente importante é que essas 
mudanças estão acontecendo cada vez 
mais rapidamente,  

É claro que as mudanças sempre existiram e vão continuar existindo, 
o principal ponto é: elas estão cada vez mais rápidas. 

 

As Mudanças Estão Em Todos Os Lugares 

Até pouco tempo atrás era normal um ambiente de trabalho bem 
dividido, com divisões de tarefas, divisões de atividades e divisões 
hierarquicas, aquele ambiente em que “manda quem pode, obedece 
quem tem juízo”... Já hoje em dia, é muito comum termos ambientes 
compartilhados, onde a divisão de tarefas e conhecimentos é a chave 
para o sucesso, ambientes onde jovens e pessoas mais velhas 
compartilham o mesmo conhecimento, compartilham novas ideias. 

É preciso entender que determinados grupos tem suas próprias 
caracteristicas, e essas diferenças não devem ser utilizadas para 
classificação ou segragação, mas sim para saber como se comportar e 
cada um deles. 

 

Mundo VICA (VUCA) 

Uma expressão muito utilizada recente indica que vivemos em um 
mundo guiado por 4 fundamentos... 

Esse mundo é conhecido como “VUCA”, esse acrônimo de origem 
inglesa:  

 Volatility (volatilidade) 
 Uncertainty (incerteza) 
 Complexity (complexidade)  
 Ambiguity (ambiguidade) 
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Traduzindo-o para português, podemos chamá-lo então de MUNDO 
VICA. 

Confira abaixo o que cada palavra quer dizer sobre esse novo mundo. 

VOLATILIDADE: Diferente de tempos atrás, hoje em dia as coisas não 
são “para sempre”, essa volatilidade impacta nosso consumo, nossos 
relacionamentos, nosso ambiente de trabalho. Antigamente era 
comum vermos pessoas entrando em uma empresa e ficando nela até 
a sua aposentadoria, hoje em dia isso é raro, hoje é comum vermos 
pessoas trocando de emprego se a satisfação não estiver sendo obtida. 

 

 

INCERTEZA: Vivemos em um mundo imprevisível, esse aspecto 
reforça o item anterior, não existe uma forma de sabermos ao certo, o 
que vai acontecer amanhã. Mantendo o ambiente de trabalho como 
foco, antigamente era fácil apontar que o crescimento na carreira iria 
acontecer após os 40 ou 50 anos de idade, hoje isso é impensável. 
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COMPLEXIDADE: Hoje a complexidade é maior em todos os aspectos, 
tanto na área profissional, quanto nas relações pessoais. Vivemos um 
mundo repleto de desafios e oportunidades, compreender a 
complexidade é importantíssimo para saber como lidar com o mundo 
que vivemos. 

 

 

AMBIGUIDADE: Neste mundo é importante saber que aquilo que deu 
certo ontem, pode não dar certo amanhã, aquilo que dá certo em uma 
ativididade, pode não dar certo em outra, não existe uma certeza 
absoluta. 

 

 

Compreender essas características é a chave para saber 
como agir de forma acertiva. 
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04 – Q.I e Q.E 

O Que Faz A Diferença? 

Hoje, o que faz é diferença é compreender que todas as transformações 
nos levaram a diversas mudanças de comportamente, tanto no 
ambiente de trabalho como no ambiente social. 

 

Quoeficiente Intelectual (Q.I) 

O quoeficiente intelectual é a 
capacidade de desenvolver um 
raciocínio lógico e matemático para a 
resolução de problemas. 

Durante muito tempo, principalmente 
após a segunda guerra mundial 
(1945), as pessoas que tinham um Q.I 
mais elevado eram preferencialmente 
contratadas por empresas para 
exercer suas atividades, isso por que 
acreditava-se que a pessoa, por ter 
um raciocínio lógico mais apurado, 
teria um melhor desempenho dentro 
da empresa. 

 

Porém, como tudo no mundo, o mercado foi mudando, lá pela década 
de 90 uma grande mudança impactou o cenário, o tamanho das 
empresas foi modificado, a maneira de se trabalhar foi modificada, as 
relações profissionais passaram a ter uma importância ainda maior, e 
isso fez com que as empresas passassem a procurar profissionais que 
sabem se relacionar com outras pessoas. 

Não adianta ser uma pessoa extremamente técnica que não sabe 
conviver em harmonia com outras pessoas e funcionários, não adianta 
“saber tudo” e não conseguir se comunicar com uma equipe. 

Foi aí então que o Daniel Goleman introduziu um novo quoeficiente... 
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Quoeficiente Emocional (Q.E) 

O quoeficiente emocional é a capacidade de, além de resolver 
problemas lógicos e matemáticos, lidar com as pessoas no dia a dia, 
com os relacionamentos dentro e fora de uma empresa. 

Com o “surgimento” desse novo conhecimento, as empresas passaram  
a buscar pessoas que sabem conviver em harmonia com a equipe, que 
sabem como se comportar no ambiente de trabalho. 

 

Hoje é comum vermos empresas contratando pela competência técnica 
e demitindo pelo comportamento. É vantajoso para a empresa 
contratar pelo comportamento pois, é mais fácil ele adquirir o 
conhecimento técnico com o passar do tempo do que mudar algum 
comportamento ruim que ele possua. 

 

 

“É mais fácil moldar o conhecimento 
que moldar o comportamento” 
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05 – Autoconhecimento E As Emoções 

O Autoconhecimento 

“Quanto mais eu olho pra mim, quanto mais eu entendo dos meus 
comportamentos e emoções, mais capacidade tenho de provocar 
alguma transformação.”  

A afirmação acima é extremamente importante para que você consiga 
analisar seu comportamento, consiga conhecer suas falhas e seus 
acertos, infelizmente nós não somos treinados, acostumados, a avaliar 
nosso próprio comportamento. 

O autoconhecimento é a capacidade de reconhecer e compreender seus 
estados de espírito, suas emoções e os efeitos que ambas as coisas 
tem sobre às outras pessoas. Essa característica permite uma 
avaliação realista, e possibilita rir de si mesmo. 

Durante o curso você fez uma análise das cinco emoções que aparecem 
durante o seu dia-a-dia, são elas: 

 Alegria 

 Raiva 

 Tristeza 

 Medo 

 Amor 

Cada uma dessas emoções tem seu lado positivo e seu lado negativo... 

 

A alegria, por exemplo, é um sentimento 
naturalmente positivo, porém, quando ela 
existe em excesso, quando ela é 
extrapolada, a pessoa pode se tornar 
inconveniente. 

 

 

A raiva funciona da mesma maneira, e ela 
inclusive pode ter um lado positivo, a 
raiva pode te impulsionar a realizar algo 
e, claro, quando exagerada, se torna uma 
emoção destrutiva.  
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A tristeza quando encarada em seu aspecto 
positivo, permite a reflexão, é no momento 
de tristeza que você deve parar e pensar, 
tirar os ensinamentos que a vida traz. É 
importante também ter noção que, a 
tristeza em excesso, descompensada, pode 
trazer a depressão, é importante ter cuidado 
com esse sentimento. 

 

O medo, encarado em sua faceta positiva, 
é responsável por nos controlar, nos 
impedir de agir impulsivamente, ele faz 
com que pensemos nas consequências de 
nossos atos. 

 

O amor é um sentimento extremamente 
importante, e é necessário compreender 
que ele não representa apenas a atração 
física por outras pessoas, ele representa o 
carinho que você tem pelo que faz, pelas 
pessoas que te rodeiam.  

 

06 – Mindset – O Sistema De Crenças 

O Sistema de Crenças 

O mindset é nosso sistema de 
crenças e valores internos, ele é 
quem dita a forma que pensamos e 
encaramos diferentes situações. 

Falando sobre as crenças, como 
visto durante a aula, existem 
algumas crenças que são comuns de 
se ver e ouvir de algumas pessoas, 
são elas: 

 Eu não tenho dinheiro para nada 
 Nunca vou conseguir ter dinheiro 
suficiente 
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 Só é possível ganhar dinheiro fazendo coisas erradas 
 Não tenho tempo para nada 
 Não sou bom o suficiente 
 Não sei tudo o que preciso 
 Não consigo aprender isso 
 Nunca vou conseguir alcançar/realizar meus objetivos/sonhos 
 Tudo precisa ser perfeito 
 Eu não mereço sucesso ou coisas boas 
 Não consigo me organizar 
 Não sei como resolver este problema 
 Eu não posso/consigo/sei fazer 
 Sou muito velho para isso 
 Eu só vou conseguir isso se tiver mais tempo/dinheiro 
 É muito melhor dar que receber 
 Sem trabalho duro não se consegue nada 
 Os outros precisam mudar para minha vida melhorar 
 Eu estou destinado a essa vida e a ser desse jeito pois esta é a 

situação da minha família e por isso é a minha 
 O mundo está em crise e por isso tudo está muito difícil para 

mim 
 Não tenho jeito para isso 
 Não é possível viver do que se ama 

 

 

Analisando as frases acima, você 
percebe que a maior parte das 
crenças são limitadores, 
determinam que você não pode ou 
não consegue realizar determinada 
ação. Por isso é extremamente 
saber mudar o seu mindset, não 
deixando-se limitar por crenças 
que, muitas vezes, não tiveram 
uma origem real, são coisas da sua 
cabeça. 
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Sete Passos para Mudar seu Mindset 

Tony Robbins é um grande coaching internacional, referência na 
mudança de mindset, aponta sete passos responsáveis por auxiliar a 
mudança de mindset, vamos vê-los agora: 

1. Clareza: Você precisa te clareza e reconhcer onde está neste 
exato momento. 

2. Certeza: A partir do momento que se sabe onde está, é hora de 
criar uma certeza viva, e acreditar que você tem capacidade de 
ter um sonho e de torna-lo realidade. 

3. Animação: Agora que você tem clareza de onde está, e que é 
capaz de tomar posse dos seus sonhos e objetivos, fique 
animado de saber onde pode chegar. 

4. Foco: Depois de se animar é preciso ter foco, definir as metas, 
resultados e o prazo para alcancá-los. 

5. Comprometimento: Agora que o foco está direcionado para 
onde você deseja chegar, é hora de ser dedicado. O verdadeiro 
compromisso com suas metas vem por saber que elas são suas 
obrigações e que você precisa se manter energizado e 
persistente para continuar se movendo na direção certa. 

6. Momentum: Momentum é um termo muito difundido pelo Tony 
Robbins para dar ritmo as suas ações. Nunca avance de onde 
está em sua meta sem definir alguma ação para a realização 
dos resultados desejados. 

7. SMART: A técnica SMART é baseada em um acrônimo das 
seguintes palavras inglesas: 

Specific 

Measure 

Achievable 

Relevant 

Time-based 

Traduzindo: específica; mensurável; alcançável; 
realizável; tangível. 
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Ou seja, você precisa ser específico, saber o que quer fazer, você 
precisa ter a capacidade de medir suas metas, a meta precisa ser 
realizável, não adianta sonhar com algo inalcançável, ela precisa ser 
relevante, e ser tangível, tendo o tempo específico para a realização 
dela. 
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07 – Como Desenvolver O Autocontrole 

Tenha Autocontrole 

O autocontrole é a capacidade de 
controlar ou redirecionar o impulso 
e estados de espírito durante o seu 
dia. Ele é a propensão de pensar 
antes de agir. 

Saber identificar as emoções e 
saber o que disperta tais emoções 
é o primeiro passo, agora é 
necessário saber trabalhar com 
elas de forma assertiva.  

 

A Assertividade 

Uma dica interessante para começar a desenvolver sua assertividade 
é adotar uma agenda, escreva o que acontece no seu dia a dia, 
situações boas e ruins, anote resumidamente o que aconteceu, suas 
expectativas e realizações, a partir daí, surgirá sua propensão a pensar 
antes de agir. 

 

As Características do Autocontrole 

 

O autocontrole traz uma série 
de características para o seu 
dia a dia, pode-se destacar 
como as principais: 

 

 Confiança e integridade 

 Bem-estar na ambiguidade 

 Abertura a mudanças 
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As Atividades que te Agradam e o Autocontrole 

Outra boa dica para o desenvolvimento do 
autocontrole é achar uma atividade que te 
agrada, buscando sempre “manter a cabeça 
no lugar”, buscando a calma. Algumas 
pessoas buscam a meditação, outras 
precisam extravasar a energia em 
atividades físicas, se você tiver uma crença 
religiosa, você pode buscar uma oração, 
uma reflexão. 

 

08 – 4 Tipos De Comportamento 

Analisando Uma Situação 

Durante a aula, te apresentamos uma situação, nela, vocë teve um 
desentendimento com seu parceiro, após o ocorrido você teve a opção 
de escolher entre quatro ações, cada uma ligada a um tipo de 
comportamento... 

 

 

O primeiro comportamento apresentado foi 
o manipulador, nele você não busca a 
resolução da situação diretamente, você 
demonstra insatisfação, e deixa tudo como 
está. 

 

 

 

O segundo comportamento foi o passivo, nele 
você se conforma com tudo, não busca o 
confronto, não demonstra insatisfação e 
também não busca a solução, apenas engole 
tudo e segue a vida.  
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O terceiro comportamento foi o agressivo, 
nele você busca o confronto direto, logo após 
o ocorrido, discute, bate boca e, na maioria 
das vezes, não busca ou atinge a melhor 
solução possível. 

 

 

O quarto comportamento foi o assertivo, 
nele você aguarda o melhor momento para 
conversar com o seu parceiro, expor o seu 
lado e busca entender o que aconteceu, 
procura solucionar a situação visando o 
bem estar de ambas as partes. 

 

 

Os três primeiros comportamentos (manipulador, passivo e agressivo) 
são reativos e naturais, todos estes comportamentos fazem parte do 
nosso ser, eles são nutridos por diversos fatores externos, entre eles: 
os nossos pais, nosso ambiente escolar, nosso ambiente de trabalho e, 
além dos fatores externos, também temos esses comportamentos em 
nosso fatores genéticos, muitas vezes puxamos determinados 
comportamentos de nossos pais. O segredo é: aprender a lidar com 
esses três comportamentos e aprender a desenvolver o quarto tipo de 
comportamento, diferente dos três primeiros, a assertividade, como 
visto na aula anterior, precisa ser aprendida e treinada. 

    
 

  



Inteligência Emocional V5 25 

09 – Como Desenvolver A Assertividade 
Continuando a conversar sobre os comportamentos... 

Os Três Comportamentos Reativos 

 

Manipulador (passivo-agressivo): Não resolve 
os problemas, mas também não esquece, faz 
intriga, fofoca, usa os outros para atacar ou criar 
um clima de baixo astral, guarda mágoa e revida 
com sarcasmo, ressentimento... 

  

Passivo: Deixa tudo para depois, não resolve os 
problemas, não lida com o conflito, empurra com a 
barriga, é vítima, quer agradar a todos, e por isso, 
acaba sendo explorada, receosa... 

  

Agressivo: Resolve as coisas na base da força, 
intimida, impõe, ataca, está sempre certo e acima 
da razão, cria clima de tensão... 

 

O Comportamento Aprendido 

 

Assertivo: Age de maneira direta, honesta, 
equilibrada, ética, apotando soluções, buscando 
administrar o conflito pela negociação, tem 
autocontrole e pensa antes de agir. 

A partir do momento que você consegue identificar as situações do dia 
a dia você começa a identificar os tipos de comportamento que pode 
desenvolver e, conforme dito anteriormente, a assertividade requer 
treino, precisa ser aprendida e reconhecida.  
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10 – Automotivação E Superação 

Definição de Automotivação 

A automotivação é a paixão pelo que 
você faz, independente do dinheiro e 
do status, é a propensão a seguir 
objetivos com energia e persistência. 

Com automotivação você não depende 
de outras pessoas para te 
“empurrarem” para seguir o caminho 
desejado, você tem a iniciativa para 
atingir seus objetivos. 

 

Características de uma Pessoa Automotivada 

Existem algumas características que estão diretamente ligadas as 
pessoas automotivadas, podemos destacar as seguintes: 

 Forte impulso para alcançar objetivo; 

 Otimismo diante do fracasso; 

 Comprometimento com a empresa; 

 Autoestima; 

 

 

Uma frase vista durante o curso deve seguir como um mantra para sua 
vida... 

 

 

“Coloque PAIXÃO em tudo 
que faz e fará tudo melhor. 
O RECONHECIMENTO é o 
resultado desta equação.” 

 

 



Inteligência Emocional V5 27 

Perguntas para Evoluir nas Metas e Objetivos 

Lembre-se das perguntas vistas durante a lição, elas ajudam a definir 
o que é realmente importante para você... 

1. Faça uma lista com 5 itens importantes para você; 

2. Coloque os itens em ordem de importância, sendo o mais 
importante primeiro; 

3. Se possível, compartilhe com alguém de sua confiança e, se 
desejar, reordene seus itens; 

4. Da sua lista, apague o último item (quinto colocado); 

5. Reavalie os quatro itens restantes, novamente, se achar 
necessário, reordene-os; 

6. Da lista atual, apague o último item (quarto colocado); 

7. Reflita sobre os itens restantes e avalie a falta que os dois itens 
removidos farão. 
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11 – Empatia e Simpatia 

O Relacionamento Intrapessoal 

Vimos durante as aulas três itens importantíssimos, são eles: 

 Autoconhecimento 

 Autocontrole 

 Automotivação 

 

Esses três itens dizem respeito a nós mesmos, a olhar para dentro e 
conseguir compreender como “nós funcionamos”... Nesta lição e na 
próxima veremos dois itens externos, ligados a outras pessoas. 

 

Definição Empatia 

A empatia é a capacidade de compreender a constituição emocional 
dos outros. É a habilidade de tratar as pessoas de acordo com a sua 
reação emocional. 

Com ela você consegue “se colocar” no 
lugar do outro porém, para isso você 
precisa estar disposto a abrir mão dos 
seus pré-conceitos, dos pré-
julgamentos. Na empatia você 
efetivamente troca de lugar com a 
outra pessoa. 

 

Empatia x Simpatia 

É importante diferenciar a empatia da simpatia. A simpatia é você 
olhar externamente e ser uma pessoa gentil, cordial, ser aquela pessoa 
que faz contatos cordiais com diferentes pessoas. Já a empatia, como 
dito anteriormente, é colocar-se no lugar da outra pessoa, é tentar 
sentir a mesma situação na sua pele. 
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A Importância De Ouvir Atentamente 

Outra forma de demonstrar e praticar sua empatia é ouvindo muito 
bem o que a pessoa está falando para você, assim você conseguirá 
entender realmente o que a pessoa está falando, conseguindo discutir 
com a pessoa, mostrando que você está ali para ajudar. 

 

12 – Relações Pessoais E Sociabilidade 

Sociabilidade 

A sociabilidade também é conhecida 
como networking ou rede de 
relacionamentos, ela nada mais é 
que a sua capacidade de administrar 
e criar redes e relacionamentos. É a 
capacidade de econtrar pontos em 
comum e cultivar afinidades. 

A inteligência emocional passa 
também pela sua capacidade de lidar 
com as pessoas no dia a dia e por 

isso a sociabilidade está diretamente ligada com o nosso conteúdo. 

 

Algumas Características e a Importância da Sociabilidade 

 Eficácia para liderar a mudança (persuasão); 

 Experiência em trabalhar e liderar equipes; 

 

Pare e analise, qual o seu seu nível de sociabilidade? Quanto maior e 
mais qualificada sua rede de contatos, maior a sua chance de obter 
resultados positivos, sejam resultados pessoais ou profissionais. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

Exercícios referentes às lições de 01 a 06 

1) Cite três características que incomodam e justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Mesmo emoções positivas, quando em excesso, podem atrapalhar? 
Justifique. 
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3) Defina mindset? 

 

 

 

 

 

 

4) O que é Q.I? 

 

 

 

 

 

 

 

5) O que é Q.E? 
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6) Defina o mundo VICA (VUCA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Defina a natureza empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Defina a natureza humana. 
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9) Faça uma lista com as principais crenças que você possui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Da lista anterior, quais crenças não foram impostas por você e o 
que você pode fazer para mudá-las? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  
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Exercícios referentes às lições de 07 a 12 

1) Defina autocontrole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Defina assertividade. 

 

 

 

 

 

 

3) Defina empatia e cite uma situação em que a empatia pode fazer a 
diferença. 

 

 

 

 

 



Inteligência Emocional V5 35 

 

 

 

 

 

 

 

4) Defina ocomportamento passivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Defina o comportamento agressivo. 
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6) Defina o comportamento manipulador. 

 

 

 

 

 

 

 

7) Defina sociabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

8) O que é automotivação? 
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9) Cite as principais características de uma pessoa automotivada. 

 

 

 

 

 

10) Cite as principais características de uma pessoa com autocontrole. 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 


