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O QUE É 
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL?

“A capacidade de raciocinar validamente com emoções 
e com informações relacionadas à emoção, e usar 
emoções para melhorar o pensamento” ¹
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É um termo que têm tido crescente interesse nas últimas décadas no 
ambiente organizacional, visto que apresenta um novo possível aspecto a 
ser avaliado nos colaboradores dentro da organização. Algumas versões 
dessa teoria possuem uma proposta aparentemente mais democrática e 
igualitária uma vez que consideram que a IE é mais importante para o su-
cesso profissional do que a inteligência cognitiva e partem do pressuposto 
de que qualquer um pode treinar e desenvolver sua IE. Tal fator contrasta 
fortemente com o fato de que ainda não foi descoberto um método capaz 
de elevar permanentemente a inteligência cognitiva.

10
  

Embora popularizado no ambiente organizacional a partir da teoria de 
Daniel Goleman, a inteligência emocional é fruto de décadas de pesquisa 
científica na psicologia e neurociências que, ao longo dos anos, não esteve 
imune às discussões sobre sua validade. O conceito foi originalmente de-
senvolvido por Peter Salovey e John Mayer

2 3 
e diverge em sua sua compo-

sição com àquele utilizado por Goleman
4
.

O construto da IE, como conceptualizado pelos autores iniciou como uma  
hipótese científica em 1990

2
, de forma a propor estudos direcionados em 

um campo até então pouco explorado e que carecia de sistematização 
teórica. Posteriormente, em 2016

5
 os autores Salovey, Mayer e Caruso uti-

lizaram dos novos dados científicos que foram acumulados através dos 
anos para atualizar sua teoria e modelo proposto. É nessa formulação atu-
alizada que embasaremos esse texto.

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL (IE)

O que é 
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O processo de teorização dos autores foi baseado em sete princípios 
sobre a IE que os guiaram epistemologicamente e transparecem de 
forma mais clara qual sua visão sobre o conceito. São eles:

1. “IE é uma capacidade mental”

2. “IE é melhor mensurada através de capacidades”.

3. “Resolver problemas de forma inteligente não corresponde perfeita-
mente a ter um comportamento inteligente.”

4. “O conteúdo de um teste - a área de solução de problemas envolvida 
- deve ser claramente especificado como uma pré-condição para a medi-
ção de capacidades mentais humanas.”

5. “Testes válidos têm construtos bem definidos que elucidam habilida-
des mentais relevantes.”

6. “IE é uma inteligência ampla.”

7. “IE faz parte da classe de inteligências amplas que focam no proces-
samento de informações quentes.”

Através desses princípios é possível formar uma imagem mais clara do 
que é a IE. 
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7 principios sobre
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL



O conceito de inteligência ampla utilizado 
advém do modelo de inteligência hierárqui-
co Cattlell-Horn-Carroll

2
 que é dividido em 

três níveis: inteligência geral no topo, inteli-
gências amplas no segundo nível e capaci-
dades mentais específicas no nível base. 

Os autores encaixam a IE no segundo nível, 
sendo portanto, parte da inteligência geral 
assim como a inteligência fluida. “Quente” e 
“fria” são formas de classificar as inteligên-
cias amplas de acordo com a qualidade da 
informação processada. A IE seria uma ca-
pacidade “quente”, ou seja, um sistema de 
capacidades que lidam com o processa-
mento de informação  de conteúdo emocio-
nal e que possui um significado para a 
pessoa, não incluindo portanto, problemas 
de ordem estritamente racional como ques-
tões matemáticas que seriam aquelas clas-
sificadas como capacidades “frias”. 

Os autores supõem que essas capacidades 
quentes são melhor mensuradas através de 
situações problema, uma vez que o auto-re-
lato está sujeito à vieses de resposta, e que 
a eficiência dessa mensuração está ligada à 
qualidade do instrumento elaborado. 
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A partir dos princípios acima, os autores elaboraram o modelo de quatro ramos 
(four-branch) de inteligência emocional. Cada ramo agrupa habilidades para solu-
ção de problemas gerais que acreditam estar relacionados com a Inteligência 
Emocional e estão organizadas de acordo com a sua complexidade.

Quatro ramos
(áreas) Habilidades

4 Compreender
emoções

3 Facilitar o 
pensamento usando 
emoções

- Gerenciar efetivamente as emoções dos outros para alcançar um resultado desejado

- Gerenciar com eficiência as próprias emoções para alcançar um resultado desejado

- Avaliar estratégias para manter, reduzir ou intensificar uma resposta emocional

- Monitorar reações emocionais para determinar sua razoabilidade

- Envolver-se com emoções se elas forem úteis; desengatar se não

- Estar aberto a sentimentos agradáveis e desagradáveis, conforme necessário, e às 

informações que transmitem

- Reconhecer diferenças culturais na avaliação de emoções

- Entenda como uma pessoa pode se sentir no futuro ou sob certas condições (previsão 

afetiva)

- Reconhecer as transições prováveis entre as emoções, como da raiva à satisfação

- Compreender emoções complexas e mistas

- Diferenciar entre humor e emoções

- Avaliar as situações que provavelmente provocarão emoções

- Determinar os antecedentes, significados e consequências das emoções

- Rotular as emoções e reconheça as relações entre elas

Fonte: Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2016)
1

2 Perceber emoções

- Selecionar problemas com base em como o estado emocional em andamento pode 

facilitar a cognição

- Alavancar mudanças de humor para gerar diferentes perspectivas cognitivas

- Priorizar o pensamento direcionando a atenção de acordo com o sentimento presente

- Gerar emoções como meio de se relacionar com experiências de outra pessoa

- Gerar emoções como ajuda ao julgamento e à memória

1 Gerenciar emoções

- Identificar expressões emocionais enganosas ou desonestas

- Discriminar expressões emocionais corretas e imprecisas

- Entenda como as emoções são exibidas dependendo do contexto e da cultura.

- Expresse emoções com precisão quando desejado

- Perceber conteúdo emocional no ambiente, artes visuais e músicas

-  Perceber emoções em outras pessoas através de suas pistas vocais, expressão facial, 

linguagem e comportamento

-  Identifique emoções nos próprios estados físicos, sentimentos e pensamentos
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Com a evolução dos estudos, os autores concordam que as habilidades 
descritas podem não estar necessariamente relacionadas à áreas descri-
tas, mas sim com a IE de forma geral. É importante considerar que essas 
conclusões têm fundamento no instrumento elaborado pelos próprios 
autores o Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT). Há 
também outros instrumentos que também se propõem a medir a Inteli-
gência emocional, como o EQ-i de Bar-on

11
 e o Emotional and Social Com-

petence Inventory (ESCI) de Daniel Goleman, entretanto ambas utilizam 
do modelo de auto-relato em detrimento da solução de problemas. A es-
colha pelo modelo de auto-relato expõe o resultado do instrumento à 
uma série de vieses uma vez que a percepção da própria IE é falha e não 
é um construto  que necessariamente pode ser acessado de forma cons-
ciente.

10

Há também outras inteligências além da inteligência emocional que lidam 
com processamento de informações “quentes”, que são aquelas que pos-
suem carga emocional, valores e significados para a pessoa. Essas outras 
são nomeadas como inteligência pessoal que diz respeito a capacidade de 
raciocinar e teorizar sobre a própria personalidade e a dos outros como 
motivação e introspecção, e  inteligência social que é a capacidade de 
raciocinar sobre regras sociais, hierarquias e relações de poder. 



09

Esses três grupos de inteligências quentes e as inteligências “frias” contri-
buem de formas diferentes para o sucesso profissional, que é o alicerce 
do crescimento do interesse sobre a inteligência emocional. Enquanto a 
inteligência tradicional e cognitiva aparenta estar mais relacionada à com-
plexidade técnica (ou fria) do trabalho, as demais tratam de relacionamen-
tos interpessoais, equilíbrio de estado emocional, contextos sociais de 
equipe e hierarquia bem como a capacidade de atingir objetivos  de de-
senvolvimento pessoal

1
.

Hoje, ainda não há um instrumento bem estabelecido que consiga avaliar 
essas inteligências de forma clara, precisa e sem se confundir com outros 
construtos. Estudos demonstram que a validade preditiva do MSCEIT isto 
é, sua capacidade de prever resultados (ex: sucesso profissional) não é 
muito diferente daquela fornecida pela avaliação da personalidade.

8
 É dis-

cutido se os instrumentos de IE estão de fato medindo algo novo, ou repli-
cando fatores de construtos mais bem desenvolvidos cientificamente.  

Desta forma, para realizar uma avaliação ética, segura, eficiente e bem 
fundamentada é necessário a utilização de instrumentos  alternativos aos 
testes de IE existente e, principalmente, sem desconsiderar os métodos 
complementares como entrevistas, dinâmicas e observação. 



COMO O MAPA PODE 
AJUDAR A AVALIAR A 
INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL, SOCIAL E 
PESSOAL?



O MAPA é um teste psicológico para a avaliação da personalidade criado 
no Brasil e aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia desenvolvido es-
pecialmente para o ambiente organizacional, o que o difere dos demais 
instrumentos que procuram fazer uma avaliação mais descritiva e patoló-
gica da personalidade. Procuramos através dele compreender a pessoa 
avaliada relacionando-a à um cargo específico, já que, cargos diferentes 
demandam perfis diferentes. O perfil mapeado utiliza de escalas e dimen-
sões para a mensuração psicométrica e sua análise pode ser feita 
também através de indicadores. 

A teoria interacionista de Mischel e Shoda
6
 utilizada pelo MAPA em sua 

constituição teórica leva em consideração os efeitos situacionais e afeti-
vos para o comportamento, isto é, o sujeito não pode ser dissociado de 
suas emoções e dos contextos nas quais elas se apresentam. Essa visão 
da personalidade contrasta com a perspectiva mais tradicional que não 
considera o contexto em que as características se apresentam, mas não 
tem a pretensão de substituir a perspectiva tradicional, apenas agregar 
informações importantes.  Desta forma, quando afunilamos o contexto 
em que a personalidade se apresenta para o ambiente de trabalho e para 
o cargo específico na qual a pessoa é relacionada aumentamos a nossa 
precisão em comparação com os demais instrumentos

7 9
.

A seguir, trazemos um recorte de três pontos do perfil de personalidade 
avaliado e interpretado pelo  MAPA que estão essencialmente relaciona-
das com as inteligências quentes mencionadas anteriormente. 
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1

2

Resiliência: Esse indicador diz da habilidade que a pessoa têm 
de se re-equilibrar emocionalmente após lidar com uma situação 
adversa. Apresenta-se portanto, como uma pessoa entusiasmada 
com a vida, preservada de estresse e preocupações fortes, e capaz 
de responder à situações tensas e conflituosas sem se desfazer no 
processo. Consideramos que a resiliência está intimamente ligada 
com a inteligência emocional uma vez que exige um bom nível de ge-
renciamento de emoções. Uma pessoa com baixa resiliência pode 
ser facilmente afetada por estresse e ansiedade, e ter dificuldade de 
se recuperar emocionalmente após lidar com alguma situação que 
tenha uma demanda emocional.

AVALIADOS E INTERPRETADOS PELO MAPA

3 pontos do perfil de personalidade

12

Relação Hierárquica:  Esse indicador procura descrever 
de que forma a pessoa avaliada percebe e lida com as relações hie-
rárquicas e de autoridade. Se o entendimento dessas regras ocorre 
de forma saudável e positiva, ou se influencia negativamente nas 
relações e na tarefa a ser concluída. Consideramos que a relação hie-
rárquica está ligada especialmente na Inteligência Social observando 
que exige uma visão das regras sociais e um entendimento de que 
essas relações não são intrinsecamente positivas e nem negativas. 
Uma relação hierárquica fraca, pode indicar uma pessoa servil e pas-
siva com muita necessidade de aprovação.



3 Negociação: essa habilidade exige diversas características 
para que seja realizada de forma efetiva, incluindo boa adaptabilidade 
às situações, responder de forma adequada ao que é esperado, ser 
capaz de lidar com diversos tipos de pessoas assim como ser capaz 
de projetar uma atitude de confiança. Consideramos que essa habili-
dade está relacionada à Inteligência Pessoal, de forma que uma 
pessoa com boa habilidade de negociação é capaz de entender a 
outra com a qual negocia, manejando a relação, lidando com situa-
ções adversas bem como é capaz perceber o comportamento que é 
esperado de si. Uma pessoa com fraca habilidade de negociação, 
pode se perder em conflitos e não reagir de forma adequada ao que 
é esperado, não sendo capaz de expressar confiança. 

AVALIADOS E INTERPRETADOS PELO MAPA

3 pontos do perfil de personalidade
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Embora o conceito e a base científica da Inteligência Emocional ainda 
esteja em processo de desenvolvimento, o interesse pela sua medi-
ção e resultados é imediato. O ambiente organizacional procura fer-
ramentas que possam auxiliar na busca de profissionais adequados 
para seus cargos e que se encaixam no clima empresarial. A capaci-
dade de resolução de problemas complexos e abstratos está sendo 
colocada em segundo plano em detrimento da busca de pessoas ca-
pazes de manter relações saudáveis, trabalhar em equipe, e lidar 
com a adversidade inerente ao cargo de forma assertiva e equilibra-
da. Para que esse objetivo seja alcançado, é necessário possuir um 
repertório de  ferramentas com qualidade e que são capazes de ava-
liar pessoas de forma eficiente e segura.
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Muito prazer, nós somos a MAPA 

Nossa experiência com produção de ferramentas para avaliação de pes-

soas iniciou-se por volta de 1984, com uma equipe interdisciplinar. Ao 

longo dos anos, a partir da síntese de experiências com produção de 

ferramentas de avaliação de pessoas e de experiências culturais, 

iniciou-se a construção do que somos hoje.

São 35 anos de trajetória que nos tornaram especialistas na arte de 

entender pessoas, tanto no campo psicossocial, quanto no cultural e no 

histórico. Hoje, utilizamos a tecnologia como uma grande aliada e nosso 

conhecimento como matéria-prima para entregar resultados. 

Assim, oferecemos uma plataforma completa e indispensável. Por meio 

de nossas soluções, é possível melhorar ainda mais sua atuação e resol-

ver os principais desafios relacionados à gestão de pessoas. 

nós entendemos pessoas atráves de ciência e dados

mapaavaliacoes.com.br


