
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

GESTÃO DAS EMOÇÕES E ENGAJAMENTO 
PROFISSIONAL NO AMBIENTE DE TRABALHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRISLAINE DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAPEJARA/RS 
2020



 

 
 
 
 
 

CRISLAINE DA SILVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gestão das emoções e engajamento profissional no 
ambiente de trabalho 

 
 
 
 
 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
como requisito parcial para obtenção do título 
de Bacharel em Administração da FAT –
Faculdade e Escola. 
 
Orientador: Prof.(a) Me. Lidiane Cássia Comin  

 
 
 
 
 
 
 

 
TAPEJARA/RS 

2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CRISLAINE DA SILVA 

 
 

Gestão das emoções e engajamento profissional no ambiente de trabalho 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção 
do título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 
Administração da FAT – Faculdade e Escola.  

 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Me. Claudecir Bleil 

 Coordenador do Curso de Administração da FAT  
 
 
 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Orientador(a): Prof. Me. Lidiane Cássia Comin  

 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Me. Juliane Laviniki 

Membro da Banca Examinadora 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Prof. Me. Cassiano Tiago Lumi 
Membro da Banca Examinadora 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este TCC a minha família, mas de modo especial aos meus pais Marli da Silva 

e Zais da Silva e também a minha irmã Caroline da Silva, pois sem o apoio deles talvez não 

tivesse chegado até aqui. Também dedico a todos que de alguma forma contribuíram para a 

realização deste projeto de graduação.  

 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus, por guiar o meu caminho e me permitir realizar este 

projeto com muita sabedoria e força para chegar até o seu término.  

Sou grata a minha família, meu namorado Mauricio Naibo, por toda a força e apoio 

desde o início. A minha orientadora Lidiane Cássia Comin, que em nenhum momento mediu 

esforços para me auxiliar e fazer assim que tudo ocorresse bem.  

Também a meus colegas, amigos e instituição por fazerem parte desta trajetória, por 

estarem presentes e contribuírem para a realização deste projeto. 

Por fim a todos que fizeram parte para minha formação.  Muito obrigada! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Uma organização só pode se tornar a melhor versão de si mesma se as pessoas que a 

fazem funcionar estiverem empenhadas em se tornar versões melhores de si mesmas” 

Matthew Kelly 



 

RESUMO 

 

As emoções no ambiente de trabalho estão tendo cada vez mais atenção devido à grande 
revolução que houve no mundo e na forma com qual as pessoas interagem emocionalmente. O 
gerenciamento das emoções deve ser realizado para que assim os indivíduos possam ter em 
seu ambiente de trabalho cada vez mais engajamento e motivação, fazendo assim, que estes 
alcancem de forma mais produtiva e com uma qualidade melhor os objetivos das 
organizações. A partir disto, o estudo tem como objetivo identificar como as pessoas 
gerenciam as suas emoções no ambiente de trabalho e qual o impacto dessas emoções no 
engajamento profissional. Desta forma o estudo foi realizado por meio de uma pesquisa 
descritiva, com procedimento técnico de estudo de campo e abordagem quantitativa, obtendo-
se assim um resultado positivo, confirmando-se que os indivíduos entendem a gestão da 
emoção e que ela está diretamente ligada ao engajamento no trabalho. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Gestão das Emoções. Engajamento Profissional. 
Ambiente de Trabalho.  
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1 INTRODUÇÃO 

Observa-se que o mundo passa por um processo de mudança diante de problemas 

econômicos, sociais e ambientais, exigindo adequações profissionais e organizacionais. As 

organizações tendem a se readequar aos diferentes cenários, criando estratégias para 

conseguir se manter no mercado de maneira competitiva. Essas adaptações exigem 

profissionais qualificados, com competências técnicas e emocionais, capazes de atuarem 

em ambientes organizacionais diversos, de forma compreensiva a diferentes pontos de 

vistas, e engajados a alcançar os objetivos, sejam profissionais ou organizacionais. Para o 

alcance destas competências, torna-se necessário profissionais capazes de gerir suas 

emoções, tornando seus relacionamentos profícuos. 

Surge então o conceito de inteligência emocional, esta que faz o indivíduo conseguir 

identificar e conduzir suas emoções, tornando-o assim uma pessoa comprometida e 

motivada em seu ambiente de trabalho, com isto, a organização terá um colaborador com 

alta produtividade e rentabilidade para desempenhar suas funções. Como Siqueira (1995) 

descreve, a satisfação no trabalho tem reflexo no desempenho, na produtividade, na 

rotatividade e no absenteísmo. 

As emoções estão presente na vida de cada pessoa seja positiva ou negativamente, e 

podem ser identificadas de diferentes maneiras, variando de indivíduo para indivíduo. A 

identificação das emoções e a falta de gerenciamento destas, são pontos que trazem 

preocupações pois afetam no desempenho no trabalho. Porém, quando utilizadas de forma 

benéfica, o profissional possui cada vez mais engajamento, motivação e comprometido com 

a sua organização. 

Através da gestão da emoção percebe-se que existe diferentes visões, pois cada 

pessoa desenvolve e atinge o seu nível emocional de uma forma. Por este motivo, aquele 

que é inteligente emocionalmente tende a ser mais concentrado, motivado, engajado e se 

torna comprometido a alcançar os interesses da organização e também pessoais. 

O olhar da organização para com seus colaboradores tem muito significado. A 

empresa que promover um ambiente de trabalho propício ao desenvolvimento técnico, mas 

também emocional de seus funcionários, capacitando-os para serem gestores das suas 

emoções, tende a ter seus objetivos mais facilmente atingidos, tendo bons resultados. 

A partir do exposto esta pesquisa busca identificar como as pessoas gerenciam as 

suas emoções no ambiente de trabalho e qual a relação dessas emoções no seu engajamento 

profissional. Desta forma aplicou-se um questionário a população em geral sendo este 



14 

 

compartilhado, em redes sociais, grupos de WhatsApp, e-mails, entre outras formas de 

acesso, para obter um resultado significativo para a pesquisa. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

As empresas atualmente estão à procura de profissionais que sejam qualificados, 

capazes de exercer suas funções de forma eficaz e com a maior eficiência possível. Para 

realizar a contratação de um novo funcionário, na maioria das vezes, o candidato realiza 

alguns testes psicológicos com o acompanhamento de um profissional. Mas em alguns 

casos este processo não é suficiente para identificar certas emoções. No dia-a-dia, surgem 

diferentes situações familiares, problemas com amigos, dificuldades financeiras, 

impactando no cotidiano da vida pessoal do funcionário, e consequentemente no ambiente 

de trabalho.  

Neste sentido, este estudo apresenta a seguinte questão de pesquisa: As pessoas 

gerenciam as suas emoções no ambiente de trabalho, e qual a relação dessas emoções no 

seu engajamento profissional? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar como as pessoas gerenciam as suas emoções no ambiente de trabalho e 

qual a relação dessas emoções no seu engajamento profissional.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar se as pessoas gerenciam suas emoções no ambiente de trabalho; 

b) Identificar se as pessoas se sentem engajadas com o trabalho que desenvolvem; 

c) Medir qual o nível de gerenciamento das emoções apresentado pelos 

respondentes da pesquisa; 

d) Medir qual o nível de engajamento com o trabalho dos respondentes da 

pesquisa; 

e) Relacionar os aspectos que interligam o gerenciamento das emoções e o 

engajamento no trabalho. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

Devido ao avanço tecnológico e da intensa competitividade no mercado, mudanças 

no ambiente organizacional têm sido constantes. Devido a isto, várias transformações 

ocorreram nos últimos tempos dentro das organizações, tais como a busca de maiores 

objetivos, mais produtividade e resultados. 

Como as mudanças no ambiente de trabalho, as dificuldades enfrentadas em 

momentos de lazer, impactam diretamente na produtividade das organizações, assim como 

a falta de engajamento e motivação dos indivíduos. Desta forma, destaca-se que as 

organizações podem perceber com o estudo, que a implantação de programas como por 

exemplo, comunicação e técnicas motivacionais, geram desenvolvimento de habilidades, 

que potencializam a produtividade dos seus funcionários, eleva as competências 

emocionais, e ainda pode ser um diferencial competitivo diante do mercado atual. 

Ainda é de relevância para os leitores, para influenciá-los a novos estudos e 

análises, pois há poucas pesquisas relacionadas a este tema. Também demonstra a 

importância do conhecimento sobre o gerenciamento das emoções no ambiente de trabalho 

pelos profissionais, bem como para as empresas, o entendimento dessas questões para o 

desenvolvimento de ações sobre o assunto que promovam melhorias no ambiente de 

trabalho. Com isso justifica-se o trabalho, pois ajudará as organizações a implantarem 

novos programas, como por exemplo a optarem em promover momentos diferenciados a 

seus colaboradores, diminuindo conflitos entre equipes, e alcançando melhores níveis de 

produtividade no trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GESTÃO DE PESSOAS  

Na década de 90, o mundo passou por alterações econômicas e políticas, de modo que 

a inflação foi mantida e os níveis de desemprego foram baixos. Devido aos fatos o setor de 

departamento pessoal foi afetado, de forma que as empresas assumiram então as mudanças, 

exigindo atuação estratégica por parte de seus administradores de recursos humanos. 

Mediante as transformações surge então a ideia de valorização dos trabalhadores como seres 

humanos individualistas. 

Tem-se como bom exemplo de mudança a pandemia ocorrente no mundo neste ano de 

2020, visto que houve a readequação devido ao distanciamento social. Redes sociais, tele 

entrega, tele busca, WhatsApp foram as formas encontradas de não fechar as portas e tentando 

se manter no mercado. A crise mundial causada pela pandemia traz uma impotência 

econômica para todos os países, trazendo o risco de falência de empresas e aumento no 

desemprego.  

Neste contexto, a área de recursos humanos evoluí e o com auxílio dos 

administradores promove ações em busca de tornar as organizações mais humanizadas. 

Segundo Vergara e Branco (2001) isto significa uma organização voltada para seus 

empregados e para o ambiente, não somente para valores e retornos de acionistas.  Segundo 

Robbins (1999), o departamento de recursos humanos passa a ser visto como um agente de 

mudanças e altera atitudes e comportamentos dos membros da organização, por meio de 

comunicação, tomada de decisões e solução de problemas. 

Nos tempos atuais, em que a competição, o impacto da tecnologia e as mudanças se 

tornam desafios diários, as organizações devem procurar vantagens competitivas, para que 

estejam a frente sempre que utilizarem o conhecimento pessoal, ampliando sua visão e 

atuação estratégica. Conforme Gil (2001), “para que as empresas se tornem competitivas, é 

preciso que seus recursos humanos proporcionem capacitação e motivação dos 

colaboradores.”  

Gestão de pessoas pode ser definida como práticas que orientam o comportamento 

humano e as relações interpessoais no ambiente de trabalho (FLEURY; FISHER, 1998). Para 

Chiavenato (2005), gestão de pessoas vai além de uma nomenclatura ou departamento. É uma 

função gerencial que visa a cooperação das pessoas que atuam na organização para o alcance 

dos objetivos, tanto pessoais como da organização. 
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Chiavenato (2005) ainda diz que um dos processos mais eficazes da administração é a 

gestão de pessoas através de seus processos. São seis processos que devem interagir de uma 

forma que atenda às exigências das influências ambientais e organizacionais. Na Figura 1 

demonstra-se os seis processos mencionados: 

 

Figura 1 – Processos da Gestão de Pessoas  

 
Fonte: Chiavenato (2005) 

 

O principal interesse é motivar os funcionários a alcançar os objetivos, para isto deve 

haver valorização interna, maior qualidade de vida, motivação e atingimento dos resultados 

esperados (SILVA, 2002). Segundo Ribeiro (2017), lidar com pessoas nas organizações é 

uma responsabilidade de crescente complexidade. Para o autor, o objetivo da área é 

administrar as relações da organização com as pessoas que a compõe, consideradas, como 

parceiras de negócios. As pessoas devem ser vistas como parceiras das organizações, pois 

estas fornecem seus conhecimentos, habilidades, competências e a inteligência, atuando na 

tomada de decisões precisas para alcance dos objetivos (CHIAVENATO, 2008). 

As pessoas como seres humanos são dotados de personalidade própria e 

profundamente diferentes entre si, com uma história pessoal particular e diferenciada, 

possuidores de conhecimentos, habilidades e competências indispensáveis à adequada gestão 

dos demais recursos organizacionais (RIBEIRO, 2017). É necessário que o profissional da 

área de gestão de pessoas e os gestores conheçam a personalidade de seus funcionários. Além 

de cada indivíduo desenvolver uma personalidade, é comum encontrar nas empresas a 

chamada cultura organizacional, esta responsável por adaptar as diversas personalidades ao 

ambiente organizacional. Chiavenato (2000) define a cultura organizacional como um 

conjunto de hábitos, crenças, valores e tradições, interações e relacionamentos sociais típicos 

de cada organização.  
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Gil (2001) afirma que todas as organizações apresentam uma cultura organizacional 

que se caracteriza pelos valores que são expostos, pelo comportamento dos membros, pela 

filosofia que guia a política e o clima expresso por layout físico e a interação dos 

colaboradores entre si e com o público externo. Desta forma, cabe ao gestor ser competente e 

inteligente para lidar, se relacionar, compreender e motivar as pessoas, para que assim se 

adequem a mudanças e inovações. 

Diante das diversas características pessoais encontradas em cada indivíduo e também 

no ambiente corporativo, Snyder e Lopez (2009) destacam que o estresse, a infelicidade e o 

sofrimento no trabalho têm se tornado mais presente, e com isso houve maior índice de 

acidentes e doenças psíquicas. Um dos fatores que mais se destaca atualmente, gerado pela 

correria e até mesmo alguns imprevistos do dia a dia é o estresse. Este está associado a 

grandes mudanças dentro do ambiente de trabalho. De acordo com Fiorelli (2007), as 

características e diagnóstico do transtorno, orgânico e mentais, causa morte, doença e 

mudança no estilo de vida. Desta forma pessoas podem ficar impossibilitadas de atuar 

normalmente em suas atividades, resultando no baixo desempenho. 

Em uma gestão de pessoas, deve-se observar a quantidade de estresse diário, na forma 

de aborrecimentos, pequenos problemas e reclamações, estes fatores que podem ser 

cumulativos gerando assim estresse. Para Tachizawa, Ferreira e Fortuna (2006), é preciso 

compreender as principais tendências delineadas para o futuro, pois irá ter-se uma necessidade 

muito maior da gestão de pessoas, no mesmo âmbito que hoje é a administração de problemas 

diários. 

Tendo em vista a qualidade de vida no trabalho, pode-se dizer que as organizações 

devem buscar uma forma de fazer com que seus colaboradores busquem o seu bem-estar 

dentro do ambiente corporativo, assim tendo saúde e maior produtividade dos seus 

funcionários. A qualidade de vida no trabalho é definida, segundo a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), a um estado de bem-estar físico, mental e social e por isto, engloba aspectos 

como motivação, satisfação, condições de trabalho, estresse, estilos de liderança, entre outros 

(TOLFO, 2008). 

No Brasil o bem-estar no trabalho é compreendido como o constructo do psicológico 

de caráter multidimensional, atrelado ao mesmo tempo por vínculos afetivos positivos com o 

trabalho e também a organização (SIQUEIRA e PADOVAM, 2008). Outra forma de 

compreender-se o bem-estar no trabalho é por meio das emoções, estas aliadas ao potencial 

humano no avanço para o alcance dos objetivos de vida (PASCHOAL e TAMAYO, 2008). 
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Afirma-se assim, que a adoção de programas para melhorar o convívio de 

colaboradores no ambiente corporativo é essencial, pois ajudará proporcionar maior 

resistência ao stress, ter maior controle emocional, motivação, eficiência e um bom 

relacionamento (SILVA e MARCHI, 1997). A área de gestão de pessoas das empresas, pode 

compreender como os indivíduos se relacionam socialmente, considerando o que facilita o 

processo, quais aspectos impedem ou dificulta as relações tanto pessoais ou em grupo 

(KANAANE, 1994). Neste sentido, encontra-se então a inteligência emocional, tema este que 

vem sendo discutido e questionado cada vez mais nos ambientes de trabalho, visando 

melhorias de relacionamentos que interferem no engajamento e na produtividade dos 

funcionários. As emoções estão presentes em cada membro das organizações, porém a 

inteligência emocional está presente naqueles que conseguem enxergá-la.  

 2.2 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

A inteligência emocional está inserida em vários contextos tais como a família, a 

escola e o trabalho. Mayer e Salovey (1997) caracterizam a inteligência emocional como a 

capacidade de perceber, reconhecer e gerar emoções, que apoiem o pensamento a 

compreende-las, promovendo o desenvolvimento emocional e intelectual. 

Goleman (1999) define a inteligência emocional como a capacidade de reconhecer os 

próprios sentimentos e o dos outros, de auto motivar-se e gerir as emoções para si próprio e 

nas suas relações. Para (STACH, 2017), a inteligência emocional pode ser entendida como, 

saber decidir e realizar escolhas de maneira que as emoções possam ajudar nos empecilhos e 

não ao contrário. A inteligência emocional está ligada ao processo de carregar informações 

emocionais e utiliza-las como guia para atividades cognitivas, tais como a resolução de 

problemas e se deter nos comportamentos exigidos. (SALOVEY; MAYER; CARUSO, 2002) 

Segundo Weisinger (2001, p. 14), a inteligência emocional diz respeito ao uso de 

forma inteligente das emoções, ou seja, fazer com que as emoções trabalhem a favor, 

ajudando no comportamento e no raciocínio para que se tenha bons resultados. Através da 

inteligência emocional, os trabalhadores conseguem ter mais domínio de suas emoções, 

reduzindo momentos de ansiedade, medo ou angustia. Fiorelli (2014) afirma que a 

inteligência emocional no trabalho impacta na vida de qualquer indivíduo. Permite que o 

trabalhador gerencie suas emoções em busca de autobenefício, além de perceber quando algo 

não está correto e tomar decisões adequadas.  
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A relação entre cognição e emoção faz com que se conheça a capacidade de trabalhar 

com o próprio emocional de forma inteligente e compatível ao seu objetivo de vida 

(WOYCIEKOSKI e HUTZ, 2009). Segundo Gardenswartz, Cherbosque e Rowe (2008) a 

inteligência emocional é a capacidade de entender e lidar com os sentimentos, tanto o próprio 

como o do outro, de maneira saudável e construtiva. Para estes mesmos autores, quando as 

ferramentas para controlar o poder das emoções se fazem presentes, existe a possibilidade de 

criar equipes motivadas e produtivas. As pessoas com inteligência emocional bem 

desenvolvidas sentem-se satisfeitas e tendem a ter cada vez mais sucesso, tanto na vida 

profissional, quanto pessoal. 

 

As pessoas com prática emocional bem desenvolvida têm mais probabilidade de se 
sentirem satisfeitas e de serem eficientes em suas vidas, dominando os hábitos 
mentais que fomentam sua produtividade; as que não conseguem exercer nenhum 
controle sobre sua vida emocional travam batalhas internas que sabotam a 
capacidade de concentração no trabalho e de lucidez de pensamento. (GOLEMAN, 
2001, p. 49). 
 

Para Nadler (2011), a inteligência emocional exibe o equilíbrio de competências 

pessoais e sociais nas áreas de: autoconsciência, autogerenciamento, consciência social e o 

gerenciamento das relações. O quadro 1 apresenta as quatro áreas e suas competências: 

 

Quadro 01 - Competências da IE 

As 20 Competências da Inteligência Emocional 

Pessoal Social 
Autoconsciência 
Autoconsciência Emocional 
Autoavaliação Precisa 
Autoconfiança  

Consciência Social 
Empatia 
Consciência Organizacional 
Orientação de Serviços 

Autogerenciamento 
Autocontrole Emergencial 
Fidedignidade 
Consciência 
Adaptação 
Orientação para Realizações 
Iniciativa 

Gerenciamento das Relações 
Influência 
Liderança Inspiradora 
Desenvolvimento dos Outros 
Construção de Laços 
Trabalho de Equipe e Colaboração  
Gerenciamento de Conflitos 
Comunicação 
Catalisador de Mudanças 

Fonte: Nadler (2011, p. 25). 

 

Ainda, pode-se afirmar sobre a inteligência emocional que a mesma corresponde ao 

gerenciamento das emoções no decorrer do dia a dia. Conforme Oliveira (2013), o conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), interferem na concretização dos objetivos, 
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assim tendo um baixo nível de inteligência emocional, trazendo assim para o ambiente 

corporativo a baixa produtividade, erros, acidentes de trabalhos, entre outros. 

Pode-se afirmar que as emoções e afetos estão presentes no ambiente de trabalho, 

aparecendo de forma positiva ou negativa. Para Salovey et al (2002), treinar e desenvolver 

competências sociais ou emocionais, podem levar ao desenvolvimento de habilidades como 

iniciativa, autoconfiança, relacionamentos, autocontrole e gerenciamento de equipe. Ainda 

afirmam que os treinamentos focados aos gestores, fazem estes se tornarem coach emocional 

(treinadores emocionais), ajudando assim seus empregados. 

As organizações, como já citado, buscam inovações e diferenciais para se manterem 

competitivas no mercado. Frente a alta competitividade as empresas necessitam investir em 

quem a faz funcionar com excelência, ou seja, as pessoas. Rodrigues (2012), afirma que as 

organizações são formadas por uma equipe, levando em consideração que somente pessoas 

podem agregar valor por meio de seu trabalho, conhecimento, visão e experiência. Sem as 

pessoas não faria sentido a existência de uma organização. O autor complementa que o 

mercado requer profissionais capazes de desenvolver-se em cenários tempestivos e 

gerenciando crises, utilizando destes novos obstáculos para tomar decisões. A mudança 

radical acontece e as pessoas trabalham primeiro para si e depois para outras pessoas e 

organização (HESSELBEIN; GOLDSMITH; BECKHARD, 1996). 

Segundo Dias (2017), no ambiente corporativo, os conhecimentos técnicos contratam 

pessoas e os problemas emocionais os demitem. Para este mesmo autor, as organizações 

procuram profissionais que se adaptem à nova realidade, pois o mundo empresarial mudou e 

mais do que nunca é preciso adaptabilidade e motivação. Neste contexto, ao gerenciar melhor 

as emoções, o funcionário adquire um controle de suas emoções possibilitando-o a ter 

melhores resultados e maior produtividade no seu trabalho. Assim, a organização e o meio 

empresarial, especialmente em tempos de crises e de mudanças inesperadas, alcançam seus 

objetivos esperados. As pessoas que conseguem gerir suas emoções demonstram capacidades 

relacionadas a inteligência emocional, e possibilita com que os funcionários contribuam para 

o alcance dos objetivos da organização com precisão, agilidade e maior comprometimento. 

 

2.3 GESTÃO DAS EMOÇÕES 

Doenças de origem emocional têm se tornado cada vez mais frequentes, isso 

decorrente das condições inerentes às pessoas, ou das relações interpessoais complicadas que 

caracterizam o tempo em que se vive (WHITE, 2013). As emoções não são sentimentos 
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delicados, nem especial em uma única pessoa, nem algo que precisa ser escondido ou 

vergonhoso. Mas sim, uma parte importante e legítima de cada ser humano, porém o que mais 

importa é a forma de lidar-se com estas (GARDENSWARTZ; CHERBOSQUE; ROWE, 

2008).  

As emoções podem ser entendidas, segundo Goleman e Jankowski (1997), como um 

sentimento, um estado psicológico e biológico. Para Pinto (2001), a emoção envolve a pessoa 

toda, a mente e corpo, e são estímulos e pensamentos que envolvem reações. Conforme 

Damásio (2003), existem algumas emoções primárias como o medo, a raiva, a surpresa, a 

tristeza, a felicidade ou ódio. Também emoções podem ser mais complexas como simpatia, 

vergonha, culpa. Bisqueira (2000), diz que a emoção é uma resposta do organismo e 

caracterizou como uma perturbação ou excitação que leva a uma ação. Complementa 

considerando que as emoções são uma resposta a acontecimentos externos e internos.  

Cada indivíduo desenvolve diversas maneiras de expressar e gerir suas emoções, é 

algo que varia em cada pessoa. Cabe a este saber utilizar estas como uma chave para 

desenvolver melhor seu desempenho no trabalho e crescer neste. 

Van Rooy e Viswesvaran (2004) afirmam que as emoções são um ingrediente para o 

sucesso, visto que ocorrem oscilações no ambiente organizacional tanto emocionais como 

comportamentais aos colaboradores. O autor diz ainda que as emoções têm o poder de 

controlar, pois por exemplo quando um indivíduo está preocupado, não está raciocinando 

direito. Também neste caso afirma-se que esta se torna contagiosa, pois o mal-estar emocional 

pode influenciar outras pessoas e comprometer toda uma equipe. Augusto Cury (2015) diz 

que se deve treinar hábitos diariamente e pensar nas consequências causadas pelos 

comportamentos. 

Apesar de existirem ditados com o seguinte contexto “deixe as emoções em casa”, as 

emoções estão presentes nos pensamentos, pois estas são fonte de envolvimento, alegria, 

energia e também de raiva ou frustração (GARDENSWARTZ; CHERBOSQUE; ROWE, 

2008). Atividades como negociar, tomar decisões, vender, participar de reuniões, dentre 

outros aspectos que pressupõe emoções e sentimentos, interligado a criação social e a 

expressão pessoal do trabalho e da vida organizacional (FINEMAN, 2001). 

Berg (2012) afirma que o conflito nos tempos atuais tende a ser inevitável e evidente. 

Entretanto, para se compreender e lidar com ele, é fundamental que se tenha sucesso pessoal e 

profissional. Para esse mesmo autor, educar os instintos para não realizarem a chamada ação-

reação e aprender a pensar nas consequências causadas em reagir sem pensar, é uma excelente 

técnica de gestão emocional. De fato, percebe-se a necessidade de profissionais que foquem 
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nos resultados, mas além disso líderes emocionalmente inteligentes, que consigam conciliar a 

geração de conflitos no espaço de trabalho. O líder é considerado o exemplo diante de grupos 

ou equipes nas organizações. Este deve sempre estar à frente e precisa controlar suas emoções 

e entender o que o outro sente. 

Cada pessoa identifica de uma forma às suas capacidades em compreender, regular e 

utilizar a informação emocional. Mas dentro de uma organização faz-se necessário ter alguém 

que esteja motivado a entender os próprios sentimentos e o do outro. Com isso tem-se então o 

líder que tem um papel significativo para o acompanhamento das emoções dentro do ambiente 

corporativo, tornando um ambiente mais agradável e buscando o desempenho e motivação de 

seus subordinados. 

A habilidade de administrar segundo Goleman (2002), não é uma tarefa fácil pois é 

preciso desempenhar um papel importante na habilidade de administrar e ao conduzir 

diferentes perspectivas dentro do ambiente de trabalho, porém expressa que o líder coloca em 

prática sua inteligência emocional. Goleman (2002), ainda coloca que grandes líderes agem 

por meio de emoções, onde o humor influencia seus liderados, sendo de forma positiva ou 

negativa. Os melhores líderes são considerados aqueles que sabem gerir suas emoções, 

apresentando melhores resultados, retendo talentos, motivando e exibindo comprometimento. 

Cury (2015) afirma que a gestão da emoção é a base para que se tenha um bom 

desempenho profissional e pessoal, foco na carreira, controle financeiro, otimização do tempo 

e ainda se possa ter bons relacionamentos. Ainda afirma que pessoas que não conseguem gerir 

suas emoções, podem com o tempo ter a falência de suas emoções ocasionando, deste modo, 

sintomas como dificuldades de tomar iniciativa, de agradecer, de se motivar, de reclamar, 

querer tudo rápido e pronto e também querer o cumprimento de metas imediatas e o desprazer 

no processo para atingi-las. 

Tem-se também assim técnicas de coaching e psicoterapia para gerenciar as emoções. 

A psicoterapia segundo Cury (2015) é quando a doença psíquica está já está ativa. Sobre 

coaching o autor diz que “O coach torna-se um condutor de conhecimento, um catalisador do 

processo de interiorização e elaboração da experiência”. 

Os treinamentos relacionados a habilidades físicas, sociais e intelectuais sempre 

estiveram presente na história humana. Antigamente, erros, dificuldades, gestos indevidos 

eram acertados no processo de aprendizado entre mestre e aluno (CURY, 2015). Porém, 

independentemente de qual técnica seja utilizada, algumas vezes os resultados são lentos 

devido a impossibilidade de se deletar da memória fatos doentios, conflitos, fobias, entre 

outros.  
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A gestão da emoção, por ser baseada no funcionamento da mente e nos 
papéis conscientes e inconscientes da memória, convida os seres humanos a não 
reclamar se o Eu não tiver ferramentas para apagar os fantasmas do passado. É 
muito melhor aprender a domesticá-los do que apagá-los [...] (Cury, 2015) 

 

Cury, ainda coloca que não se deve apagar medo, ciúme, mágoa, timidez, pessimismo 

ou humor deprimido, pois assim reforça-se somente cada vez mais o que se detesta. Não há 

como anular os o que está na memória por vontade consciente, mas motivar-se a reinventar 

novas experiências e focar em algo novo. Com isto observa-se que o bom gerenciamento das 

emoções pode evitar conflitos e situações de desequilíbrio, mas de fato mesmo, vale ressaltar 

que o essencial, é lidar com as emoções de forma com que elas não afetem negativamente, 

tanto os resultados profissionais ou pessoais. 

Cury (2015) diz que a gestão da emoção é fundamental para a saúde não apenas de um 

indivíduo, mas das empresas, dos países, da humanidade. Cury, ainda afirma, dizendo que se 

a população do mundo fosse educada com a metade das técnicas de gestão emocional, 

certamente ocorreria a prevenção de milhões de doenças psíquicas. Porém, o “EU” de adultos 

e crianças não se desenvolve de maneira atuante, não se protege a emoção, não se gerenciam 

os pensamentos e não se reedita a memória. 

Como já citado, as emoções estão presentes na vida de cada indivíduo e em todos os 

momentos, desta forma o ambiente de trabalho tem destaque pelo fato de as pessoas passarem 

a maior parte do tempo em seu trabalho. A gestão das emoções no ambiente de trabalho é 

indispensável, pois ela traz concentração nas atividades realizadas, fazendo com que haja 

maior produtividade e rentabilidade no exercício das mesmas. 

 

2.2.1 Gestão das Emoções no ambiente de trabalho 

As emoções são reconhecidas diante da experiência humana e tendem a se manifestar 

em um contexto que consome a grande maioria das energias do indivíduo, o ambiente de 

trabalho (MUCHINSKY, 2000). Desempenhando um papel importante dentro o ambiente 

organizacional, os membros ligados a esta, enfrentam situações onde tendem a utilizar as 

emoções de forma inteligente para obter resultados positivos. 

Há diferentes formas em que a inteligência emocional pode ser identificada no 

ambiente de trabalho e pode ser colocada em prática através da produtividade, bom 

relacionamento, solucionando problemas, na realização de tarefas, entre outros desafios 

diários. 
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A inteligência emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções – isto é, 
fazer intencionalmente com que suas emoções trabalhem a seu favor, usando-as 
como uma ajuda para ditar seu comportamento e seu raciocínio de maneira a 
aperfeiçoar seus resultados. (WEISINGER, 2001, p. 14). 

 

Pode-se dizer que a alta competitividade é uma realidade enfrentada por diversas 

empresas e também pelos profissionais que a compõe. Deste modo ambos procuram adquirir 

novos conhecimentos, experiências, técnicas e formas para enfrentar os desafios que o 

mercado impõe. 

Segundo Gonçalves (2016), por muito tempo a teoria de que o sucesso empresarial era 

ditado por aspectos cognitivos, foi aceita e divulgada. Seguindo essa linha de raciocínio, o 

indivíduo deveria ter apenas aptidões técnicas para desenvolver-se e no futuro alcançar seus 

objetivos. A diversidade de conhecimentos e teorias ajudam a estar na frente é o que afirmam 

os autores Cavalieri e Soares (2007, p.12) ao tratar da inteligência emocional: 

 

Com a revolução industrial e as constantes e rápidas mudanças sociais que passa o 
mundo hoje, a inteligência emocional tem grande importância para o indivíduo 
situar-se em seu contexto profissional, auxiliando-o: a perceber seus próprios limites 
e qualidades; a desenvolver a autoconfiança; a melhorar o autocontrole, a ter maior 
capacidade de comunicação; a ter capacidade de exercer influência; ter capacidade 
de adaptar-se às mudanças (CAVALIERI e SOARES, 2007 p. 12). 

 

As capacidades que o mercado exige hoje, são aliadas a profissionais que obtenham a 

inteligência emocional. Mudanças e pressões existentes precisam de profissionais que se 

adaptem e se relacionem bem, tornando um ambiente positivo. 

Os indivíduos que obtêm um nível de inteligência emocional elevado têm êxito nos 

seus resultados, mesmo desconhecendo as competências que integram a inteligência 

emocional. Para Bradberry e Greaves (2008), o desconhecimento do exercício da inteligência 

emocional é a causa do baixo desempenho, ao fato que o conhecimento facilita a excelência 

dos resultados. 

Goleman (2001) diz que há profissionais bem treinados que podem ser promissores, 

mas em um determinado momento tiveram suas carreiras interrompidas por deficiências 

cruciais em termos de inteligência emocional. O autor ainda afirma que: 

 

As pessoas estão começando a se dar conta de que o êxito requer muito mais que a 
excelência intelectual ou a maestria técnica, e que necessitamos de um outro tipo de 
habilitação apenas para sobreviver - e, sem dúvidas, para prosperar - no mercado de 
trabalho do futuro, cada vez mais turbulento. Qualidades interiores como resistência 
iniciativa, otimismo e adaptabilidade estão recebendo uma nova valorização 
(GOLEMAN, 2001, p. 23). 
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Destaca-se que agregando o conhecimento das emoções, ou seja, adquirindo a 

inteligência emocional tanto o profissional como a organização têm grandes resultados, além 

de ser um ótimo diferencial competitivo. Além disso, o nível de inteligência emocional de 

uma pessoa resultará na direção que sua carreira tomará, pois está ligada a administrar a 

própria carreira.  

As emoções desempenham um papel importante no local de trabalho, pois o sujeito 

defronta-se com situações novas, tendo a necessidade de fazer o uso inteligente desta além de 

ter a consciência e aprender a identificar as intenções em suas ações. Relações inadequadas 

entre colaboradores, a falta de postura de colegas, o estresse diário, um feedback negativo, 

segundo Dias (2017), pode deixar o funcionário profissionalmente desmotivado, impactando 

no ambiente de trabalho. 

As emoções desempenham um papel essencial na compreensão do comportamento 

humano, incluindo o domínio organizacional. Antigamente nas organizações as emoções eram 

desvalorizadas e evitadas, hoje são consideradas não só um aspecto de vida importante para a 

empresa, mas também como um fator determinante e relevante no desempenho da 

organização (FOX e SPECTOR, 2002; GRANDEY, 2000; MUCHINSKY, 2000). O estudo 

das emoções nas organizações é importante para o caráter racional nelas presente. Muitos 

estudos que abordam o tema das emoções no contexto organizacional, enfatizando a 

emocionalidade com ênfase no trabalho de empregados em diferentes atividades (BOUDENS, 

2005; SCHMIDT, 2006). 

As empresas se destacam pela sua excelência e apresentam como vantagem 

competitiva recursos humanos, por isso, apostar no desenvolvimento e capacidade humana é 

acreditar na produtividade e no sucesso da organização. A identificação dos níveis de 

desenvolvimento de diferentes competências emocionais se faz necessário para traçar planos 

de intervenção. Gerir o desempenho, que integra a emocionalidade e a racionalidade é um 

paradigma da atual de gestão. Figueiredo (2008) afirma que para as organizações garantirem a 

competitividade na era do conhecimento, as empresas devem assumir o impacto que as 

emoções têm na performance organizacional, além de reconhecer, avaliar e controlar as 

emoções próprias e as alheias para obtenção de resultados positivos. 

No contexto organizacional, Guerardi (2009) coloca que as discussões sobre a 

dimensão emocional nas relações de trabalho deveriam além de focar o indivíduo 

internamente em busca de uma essência, também questionar os meios pelo qual as emoções 

são construídas no ambiente social da organização. Yakhlef (2010) contribui afirmando que 

compreender as emoções no campo organizacional, atribui uma dimensão inconsciente à 
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emoção remetendo ao conflito com a racionalidade. Entretanto, para a autora é preciso 

desconstruir o entendimento das emoções, trazendo como uma realidade interna e individual, 

pré-reflexivas e reconhecer que as pessoas sentem em seu ambiente de trabalho. 

Para Borges-Andrade e Pagotto (2010) pesquisas na área de psicologia destacam que 

as emoções são como fenômenos micros sociais no cotidiano organizacional. Concentram-se 

nos debates relacionados a humor, enfatizando situações estressantes, dirigentes, equipes, 

ambiente físico, recompensas e punições, ainda destacam o campo de estados afetivos que 

influenciam o desempenho e a tomada de decisões. Observa-se que nas organizações, existem 

grandes influências para que haja o controle das emoções. Destaca-se então o ambiente de 

trabalho, pois é ali que o colaborador passa maior parte do seu tempo, dos seus dias, semanas, 

meses ou até anos. É necessário que este ambiente traga positividade e confiabilidade ao 

colaborador. 

O ambiente de trabalho deve ser estimulador e saudável, ou seja, traçar objetivos 

motivacionais, ambiente arejado, alguns sons que possam estimular uma boa energia e boa 

luminosidade. Neto e Cabral (2007) destacam que as pessoas têm grande influência para a 

formação de um ambiente de trabalho agradável. Goleman (1995) complementa em sua 

escrita sobre as habilidades emocionais, pois estas têm grande influência para a formação de 

um ambiente positivo, sendo que uma delas é a empatia, ou seja, capacidade de saber o que o 

outro sente. Desta forma, é necessário aprender a melhor forma de utilizar as técnicas e 

aptidões que compõe o termo inteligência emocional, sendo que a autoconsciência, o controle 

emocional e a motivação contribuem para o crescimento profissional. 

2.2.2 Comprometimento e motivação no trabalho 

Pode-se dizer que autoconsciência é a base para formar-se a inteligência emocional e 

desta forma atribuir os próprios atos a ela e fazê-los em prol de benefícios. Significa também 

reagir, agir, intervir e processar informações antes de tomar qualquer atitude. Por ser um 

elemento essencial para a IE, a autoconsciência ajuda a controlar as emoções além de motivar. 

Segundo Weisinger (2001) a autoconsciência maximiza os resultados voltados a IE, assim 

desenvolvendo a capacidade de comunicar-se, na destreza interpessoal e também auxilia as 

habilidades como mentor emocional. 

É importante ressaltar que não se pode deixar desanimar e conseguir métodos que 

auxiliem a motivar-se e ter consciência que as negatividades influenciam no bom 

desenvolvimento do trabalho. Deste modo, percebe-se que a motivação é um elemento 
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diretamente ligado ao alcance dos objetivos pessoais e também na aprimoração dos 

profissionais, além disso um colaborador motivado é mais esforçado, criativo e tem maior 

produtividade. 

O nível de comprometimento dos indivíduos com a organização em que trabalham 

também está ligado a inteligência emocional, este que vem sendo pesquisado a algum tempo. 

Pode-se dizer que uma pessoa que tenha um nível de inteligência emocional elevado, vai 

buscar sempre trabalhar da melhor forma possível e ter responsabilidade sobre sua função. 

Com isto surge o comprometimento com o trabalho, denominado comprometimento 

organizacional, este que está ligada diretamente as emoções, pois um indivíduo que tem o seu 

emocional desenvolvido tende a ser mais comprometido com suas funções gerando assim 

motivação e desempenho para com suas funções na organização. 

Medeiros e Albuquerque (2005) abordam o comprometimento organizacional como 

um constructo multidimensional, de forma que se entenda os indivíduos e os vínculos com a 

organização. Mowday, Steers e Porter (1979) definem o comprometimento organizacional 

como um afeto à organização diante troca de valores pessoais e organizacionais, manifestando 

no trabalhador o interesse de permanecer e empreender esforços em prol da organização. É 

importante ressaltar que com idade, nível e escopo de trabalho é aumentado e pode gerar 

maior contribuição do indivíduo para com a organização. 

A característica do comprometimento é considerada multidimensional, pois é 

constituída por múltiplos processos psicológicos, estes que estão na base de desenvolvimento 

do estudo de Mayer e Allen (1993;1997), apresentado o modelo tridimensional de 

comprometimento: afetivo, continuação e normativo. 

Martinez (2002) diz que no século XX a satisfação no trabalho era relacionada ao 

processo motivacional, tendo ligação também ao comportamento organizacional. Siqueira 

(1995) relaciona a satisfação no trabalho como causa do comportamento dos colaboradores, 

tendo como reflexo, o desempenho, produtividade, rotatividade, absenteísmo.  

Sabe-se que a inovação é muito importante para o desenvolvimento das organizações e 

também para sua sobrevivência, mas vale ressaltar que sem empregados competentes, 

satisfeitos, comprometidos e engajados isto não seria possível. 

Para Bakker (2007) colaboradores engajados tem níveis de energia superiores e se 

entusiasmam com o trabalho exercido. O bem-estar no trabalho também é destaque para o 

colaborador manter-se engajado e comprometido com suas funções na organização. 

Segundo Luthans (2004) o capital psicológico está relacionado diretamente com o 

desempenho no trabalho, com a satisfação, comprometimento, perseverança e um clima 
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organizacional positivo. Luthans e Youssef (2004), acreditam que o autoconhecimento é 

necessário para que haja um desenvolvimento pessoal positivo. 

Não há um conjunto específico para desenvolver o engajamento no ambiente de 

trabalho, mas sim, fatores como por exemplo o apoio social, desempenho no trabalho, 

recursos pessoais, capital psicológico, entre outros (BAKKER; LEITER, 2010; SALANOVA; 

SCHAUFELI, 2009; MASLACH; LEITER, 2008; BAKKER et al., 2008; BAKKER et al., 

2007; CARVALHO et al., 2006).  

Para Lathans e Youssef (2004) é necessário autoconhecer-se para promover o 

desenvolvimento pessoal, principalmente quando relacionado eficiência e eficácia como líder. 

A abordagem organizacional relacionada a gestão e comportamento organizacional positivo 

pode ter duas formas de interpretação. A primeira diz respeito a forças e as quatro dimensões 

psicológicas (autoeficácia ou autoconfiança; otimismo; esperança; e resiliência), estas que 

estão diretamente ligadas a inteligência emocional. E a segunda forma de interpretação é a 

saúde física e psicológica dos indivíduos (LUTHANS, 2002) 

Diante disso, percebe-se que o comprometimento organizacional e o engajamento no 

trabalho estão diretamente ligados a inteligência emocional. O indivíduo que consegue ser 

inteligente emocionalmente, conseguirá focar nas suas atividades dentro da organização, 

tendo um comprometimento com a mesma, além de estar engajado e saber lidar com suas 

emoções. 
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3 METODOLOGIA 

A seguir estão descritos os procedimentos metodológicos utilizados para a realização 

desta pesquisa, apresentando-se assim, o delineamento da pesquisa, as técnicas de coleta de 

dados e a técnica de análise. 

Para melhor decorrência do trabalho é importante que seja apresentado um 

cronograma de desenvolvimento do projeto, chamado de metodologia. A metodologia é 

importante para a pesquisa científica, sendo utilizada como cronograma de realização de 

atividades da construção do conhecimento científico (RAMPAZO; CORREA, 2008). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1 Quanto a natureza 

A natureza da pesquisa entende-se como teórico empírico, pois o estudo proporcionou 

uma análise da literatura existente para explorar assuntos na construção do tema, obtendo 

assim uma fundamentação teórica.  

Para Marconi e Lakatos (2012) uma pesquisa aplicada é caracterizada pelo interesse 

prático, onde os resultados são coletados e analisados para a resolução de problemas. Quanto 

a natureza empírica, sua aplicação prática foi realizada através de um questionário destinada a 

população em geral, unidade de análise desse estudo. Isto tudo é justificado e condiz com 

Cervo e Bervian (2002, p. 9): 

[...] pelo conhecimento empírico, que a pessoa conhece o fato e sua ordem aparente, 
tem explicações concernentes à razão de ser das coisas e das pessoas. tudo isso é 
obtido das experiências feitas ao acaso, sem método de investigações pessoais feitas 
ao sabor das circunstâncias da vida ou então sorvido do saber dos outros e das 
tradições da coletividade ou, ainda, tirado da doutrina de uma religião positiva. 
 

A proposta desta pesquisa baseia-se em identificar como as pessoas gerenciam as suas 

emoções no ambiente de trabalho, e qual a relação dessas emoções no seu engajamento 

profissional. 

3.1.2 Quanto ao tratamento dos dados 

Pode-se classificar quanto ao tratamento e análise de dados, como uma pesquisa 

quantitativa, onde buscou-se organizar os fatos e mensurá-los através de dados variáveis, de 

forma numérica. Conforme diz Fonseca (2002) a pesquisa quantitativa são amostras 
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geralmente grandes consideradas representativas da população, ou seja, ela se centra na 

objetividade, pois só pode ser compreendida através de dados. Desta forma, foi aplicado um 

questionário com questões fechadas gerando resultados mensuráveis. 

Segundo Lakatos e Marconi (2010) os dados devem ser expostos quando possíveis em 

medidas numéricas, porém não se deve levar apenas em consideração o valor, mas sim os 

dados e a lógica que levam a solução real e verdadeira. 

3.1.3 Quanto aos fins (objetivos) 

Esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Ela descreve o comportamento dos 

pesquisados sobre o gerenciamento das emoções no ambiente de trabalho, e como esse 

comportamento impacta no engajamento em suas funções na vida profissional.   

3.1.4 Quanto aos procedimentos técnicos 

Em relação aos dados, entende-se como um estudo de campo, que segundo Fontelles 

et al. (2009), é uma pesquisa que tem como objetivo coletar dados que respondem problemas 

aplicados a uma comunidade em geral assim compreendendo-se as diferentes formas de se 

analisar um determinado aspecto. Aplicando-se então uma pesquisa envolvendo uma 

amostragem da população, atingindo o número de pesquisados de uma amostra infinita.  

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A amostra é uma etapa importante para se realizar uma pesquisa, pois determina a 

validade dos dados obtidos. Tem como finalidade a ligação de elementos, como a população e 

suas análises, estas que trazem informações importantes sobre toda a população (MATTAR, 

1966). 

A pesquisa foi realizada com a população de forma generalizada, sem definição de 

critérios de seleção, em nível de Brasil, desde que se estivesse disposto a colaborar com as 

repostas para a pesquisa. Contou-se então com o auxílio de redes sociais para que este 

alcançasse os respondentes. Sabe-se que existem diversos fatores que integram as 

organizações e que impactam diretamente nos colaboradores vinculados a este ambiente. As 

emoções como já citado, estão presentes em cada indivíduo, desta forma saber como as 
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emoções estão sendo vistas, sentidas, gerenciadas e trabalhadas no ambiente laboral, torna 

significativo este estudo.  

Independentemente de onde o indivíduo está inserido, cidade, estado, a cultura, os 

valores, a forma de viver pode afetar diretamente no engajamento e comprometimento das 

suas funções profissionais. Maximiano (1997) afirma que o que é sentido e partilhado entre as 

pessoas dentro das organizações, pode interferir de forma positiva ou negativa na própria 

satisfação e na motivação pelo trabalho. 

A pesquisa foi realizada no período de 06 de agosto a 24 de agosto de 2020. Para 

mensurar-se a quantidade mínima de respondentes para a precisão do estudo, utilizou-se da 

amostragem geral da população, através do cálculo de uma população que não foi possível ser 

determinada. A Figura 2 demonstra o cálculo amostral com um nível de confiança de 95%. 

Figura 2 – Cálculo Amostral 

 
Fonte: comento.com (2020) 

3.3 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados realizou-se através da aplicação de um questionário eletrônico, com 

32 perguntas fechadas, com opções de escala, nunca (1), (2) raramente, (3) algumas vezes, (4) 

frequentemente e (5) sempre, baseadas na percepção dos respondentes sobre o entendimento 

da gestão das emoções. Também foram aplicadas questões em forma de escalas referenciando 
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o engajamento no trabalho onde (1) discordo totalmente, (2) discordo parcialmente, (3) não 

concordo, nem discordo, (4) concordo parcialmente e (5) concordo totalmente. 

Segundo Gil (1999, p.128), o questionário pode ser definido como uma técnica de 

investigação composta por um número elevado de questões e tem por objetivo alcançar o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas etc. Desta forma, através das afirmativas relacionadas na pesquisa foi possível 

identificar como ocorre o gerenciamento das emoções dos indivíduos pesquisados e o impacto 

deste sobre o engajamento no trabalho 

A elaboração do questionário (Anexo 1) passou por várias etapas. A primeira etapa 

envolveu a revisão da literatura, sendo possível a elaboração das questões a partir dos autores, 

Santos e Faria (2005), Gil (2014), Rego e Fernandes (2005), Abrantes (2020) para as assertivas 

relacionadas a gestão das emoções, e Pinho, Silva e Oliveira (2017), para a elaboração das 

assertivas relacionadas ao engajamento no trabalho. A segunda etapa contou com a validação 

do conteúdo pelos profissionais da área de administração e psicologia. Após essa análise, 

foram feitos alguns ajustes conforme sugestão dos profissionais. Na sequência, etapa 3, foi 

realizado um pré-teste com 10 respondentes para identificar os entendimentos e as 

dificuldades enfrentadas por estes para responder as questões. Identificado alguns erros de 

ortografia e interpretação desses respondentes, novamente foi alterado o instrumento, tendo a 

versão final do mesmo.  

Como o questionário foi aplicado de forma on-line com o auxílio do Google 

Formulários, antes de ser compartilhado nos meios digitais para coleta, foram eliminadas as 

respostas do formulário, obtidas no pré-teste, não considerando estas devido as alterações 

necessárias. Após essas etapas iniciou-se a pesquisa com a comunidade em geral. 

No intuito de obter maior agilidade para a pesquisa, utilizou-se de redes sociais. O link 

do questionário, juntamente com uma mensagem pedindo a colaboração na participação da 

pesquisa, foram enviados em conversas individuais no WhatsApp, Instagram e Messenger. 

Além de ser publicado e compartilhado no Facebook por várias pessoas de contato da 

pesquisadora. O número de respostas adquiridos em dez dias foi de 430 respostas. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a aplicação do questionário, os dados foram organizados em uma planilha do 

Excel, para uma melhor visualização das respostas. Após a tabulação, foi realizada a média e 

o desvio padrão de cada questão respondida, desta forma foi possível identificar a 
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concordância entre as respostas. Por meio da análise estatística descritiva foi possível 

identificar a forma de gerenciamento e entendimento sobre as emoções, e a relação entre a 

gestão das emoções e o engajamento profissional no ambiente de trabalho. Através da análise 

foi realizada a média geral de cada resposta e o desvio padrão, este que significa o nível de 

indigência de cada resposta. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A primeira etapa da análise foi identificar o perfil dos respondentes e suas 

características sociodemográficas. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

A pesquisa contou com 430 respostas onde o público feminino teve um índice de 

participação maior, com 62,3% e o público masculino 37,7%, conforme o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – Gênero dos respondentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

O estudo envolve um público variado, ou seja, os respondentes variam em suas 

características, e uma delas é a idade. Através de um estudo de Daniel Jose de Lima Oliveira 

(2019), analisou-se as idades desta pesquisa por gerações. Para as organizações o estudo das 

gerações é de grande importância, pois através dela é possível identificar o melhor perfil 

diante de inovações e desenvolvimento nos processos, e para o estudo das emoções traz 

melhor compreensão das diferenças do comportamento, comprometimento e orientação em 

relação a este tema.  
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Gráfico 02 – Idade dos respondentes 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Quando questionado aos respondentes sobre o estado civil, observa-se que o maior 

número se refere a indivíduos solteiros, com um percentual de 40%. A amostra corresponde a 

pessoas casadas com 36%, seguindo união estável com 19%. Outros status de relacionamento 

chegam com 5% dos respondentes. O gráfico abaixo demonstra o percentual apresentado 

pelos respondentes. 

 

Gráfico 03 – Estado civil dos respondentes 

 
Fonte: autora (2020). 
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São várias as profissões apresentadas pelos respondentes, porém observa-se que cinco 

aparecem mais vezes, são: administradores ou axiliares administrativos, significando 13,14%, 

professores 9,38%, vendedores 8,68%, agricultores 6,33% e bancários 5,16%. Este total 

representa 44,19% do total de respondentes. As demais funções aparecem com um percentual 

de 57,27%. 

Dentre as perguntas sobre o perfil, o tempo de empresa demonstra que a maior parte 

dos respondentes está na empresa a mais de 10 anos, seguido de pessoas com apenas um ano 

vinculado a empresa atual, tendo um total de 89 respostas. O número reprentado com menor 

índice de respostas é de 3 a 4 anos. Através da tabela abaixo, pode-se identificar todos os 

resultados  variantes. Percebe-se também, que há uma pequena demonstração neste resultado 

de que a rotatividade tida nos últimos anos é baixa, pois a maioria permaneceu em suas 

ocupações por pelos menos 5 anos.  

Tabela 01 – Tempo de empresa 

Tempo de empresa Número de respondentes 

Até 1 ano 89 

De 1 a 2 anos 52 

De 2 a 3 anos 42 

De 3 a 4 anos 25 

De 4 a 5 anos 33 

Acima de 5 anos 76 

Acima de 10 anos 106 
TOTAL 423 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

 

Aos setores correspondentes a função nas organizações, se destaca o setor 

administrativo, o agronegócio, setor público, comércio, produção, vendas, contábil, cuidados 

pessoais, compras, doméstico, setor de limpeza, engenharia e instituições financeiras. 

Tratando-se do tempo de função na empresa, pode se destacar entre um a cinco anos, 

assim como quando questionados sobre o tempo de empresa. Como já citado acima, este é um 

bom resultado se tratando de satisfação e comprometimento na organização. A tabela abaixo, 

demonstra numericamente os dados informados. 
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Tabela 02 – Tempo de função 

Tempo de função Número de respondentes 

Até 1 ano 97 

De 1 a 2 anos 62 

De 2 a 3 anos 40 

De 3 a 4 anos 30 

De 4 a 5 anos 21 

Acima de 5 anos 80 

Acima de 10 anos 93 
TOTAL 423 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 

4.2 GERENCIAMENTO DAS EMOÇÕES NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Com o objetivo de identificar como as pessoas estão gerenciando as suas emoções no 

ambiente de trabalho, o questionário da pesquisa abordou vinte e duas assertivas relacionadas 

a gestão das emoções. Desta forma, foram analisadas as questões a partir de uma perspectiva 

geral. Os resultados fazem parte da análise das respostas medidas em uma escala, apresentada 

de 1 a 5, considerando que o ponto de corte para a medida das respostas é 2,5 pontos, sendo 

que de 1,00 até 2,49 é considerada baixa, e de 2,50 até 5,00 média alta. Em resumo, as 

respostas com médias baixas são consideradas negativas, apresentando uma baixa gestão das 

emoções. Para as médias altas (acima de 2,5), as respostas são consideradas positivas. Assim, 

os respondentes desta pesquisa afirmam concordar com as assertivas demonstrando existir 

gestão das emoções no ambiente de trabalho, sendo a média geral das respostas sobre gestão 

das emoções de 3,91 pontos.  

Na primeira assertiva (Tabela 3), foi questionado aos respondentes se o trabalho por 

eles exercido, exige algum esforço emocional. A média alcançada foi de 3,75, isto significa 

que os indivíduos confirmam ter algum tipo de esforço emocional em seu ambiente de 

trabalho e ainda adquirem emoções por causa do trabalho, com média de 3,89. Da mesma 

forma, os respondentes afirmam demonstrar as suas emoções no trabalho, expressar as suas 

emoções exigidas pelo trabalho, e também concordam que expressam diariamente suas 

emoções no trabalho, onde as médias das respostas são de 3,17, 3,67 e 3,54, respectivamente.   

Sabe-se que o controle das emoções no ambiente de trabalho é importante para o 

desempenho dos colaboradores em prol de suas funções e também ao buscar o autobenefício, 

conforme Fiorelli (2014) declara. Desta forma nas assertivas de que falam sobre: “Sei porque 

tenho certos sentimentos”; “Identifico as emoções que estou sentindo”; e “Compreendo 
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minhas emoções” afirmam que os respondentes reconhecem suas emoções. Primeiramente é 

questionado se os mesmos sabem porque tem certos sentimentos, onde afirmam com uma 

média de 3,71. Também se os respondentes conseguem identificar as emoções que estão 

sentindo e se as compreendem, gerando uma média de 4,04 e 3,84. Isto que representa o 

conhecimento sobre as emoções pelos respondentes, pois os resultados assinalam em uma 

média de afirmativa acima de 2,5 na escala. Além disto, é importante ressaltar a resposta em 

que os mesmos afirmam admitir e controlar as emoções e expressões, com média de 3,56. 

Outro ponto importante dentro do ambiente de trabalho relacionado as emoções e que 

tem grande impacto quando não trabalhada de forma integral é o relacionamento entre 

colegas. Deste modo foi levantado aos respondentes assertivas de como eles veem as emoções 

com o outro. Como diz Goleman (1999), aquele que tem inteligência emocional, reconhece os 

próprios sentimentos e o dos outros. 

É importante primeiramente destacar, que quando questionado se outras pessoas 

influenciam no estado emocional, os respondentes afirmam, com média de 3,64. Então, 

relacionando a este ponto, foi argumentado ainda se os indivíduos encorajam os seus colegas, 

compreendem os sentimentos deles, aceitam os seus pontos de vista e sem razão procuram 

entender e aceitar a opinião alheia, onde as médias são de 4,13, 3,83, 4,17 e 4,17, 

respectivamente. Além disto, na assertiva em que se questiona, sobre procurar aceitar críticas 

construtivas o resultado foi de 4,40, demonstrando que os sentimentos dos colegas 

influenciam os sentimentos próprios, assim como os sentimentos próprios são reconhecidos. 

Ainda relacionando ao convívio dentro do ambiente de trabalho, é importante saber 

qual a forma com que as pessoas se portam neste, diante de situações que pedem um 

desempenho emocional maior, por exemplo, em deixar problemas pessoais de lado, manter a 

calma diante do surgimento de possíveis conflitos. Como afirma Gardenswartz, Cherbosque e 

Rowe (2008) não é possível desligar totalmente de um problema rotineiro, como casa, filhos, 

dívidas, família. Isto porque tudo o que acontece dentro ou fora da organização de negativo, 

pode acarretar no desempenho de objetivos e metas. 

Ao questionar os respondentes sobre metas e objetivos traçados, as médias, 4,64, 4,28 

e 4,61 afirmam que os indivíduos se empenham para melhorar em suas funções, conseguem 

estabelecer metas e fazem o máximo para chegar nos objetivos da empresa. Isso demonstra 

um alto grau de envolvimento emocional dos respondentes com o trabalho. 

Ao serem questionados sobre o controle próprio das emoções, na penúltima assertiva 

da Tabela 3, demonstra o entendimento sobre o assunto pelos respondentes, pois diante de sua 
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resposta afirmativa, de média 3,66, os mesmos afirmam ter um bom controle de suas 

emoções. 

A tabela 3 apresentada mostra a análise realizada, onde através das assertivas com 

palavras diferenciadas, mas apresentadas com o mesmo sentido, demonstram a variação de 

respostas em que se avalia, mas que ajuda a justificar as afirmações ou mesmo negações sobre 

estas. 

 

Tabela 03 – Média e desvio padrão Gestão das Emoções 

Questões Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Esforço emocional no trabalho 1 5 3,75 0,99 
Demonstro emoções no trabalho 1 5 3,17 1,06 
Sei porque tenho certos sentimentos 1 5 3,71 0,98 
Identifico as emoções que estou sentindo 1 5 4,04 0,84 
Compreendo minhas emoções 1 5 3,84 0,92 
Encorajo meus colegas 1 5 4,13 0,88 
Compreendo os sentimentos dos colegas 1 5 3,83 0,90 
Compreendo o ponto de vista de outras pessoas 1 5 4,17 0,80 
Permaneço calmo em situações agitadas 1 5 3,49 1,05 
Empenho-me para melhor em minha função 1 5 4,64 0,56 
Estabeleço objetivos e metas 1 5 4,28 0,80 
Faço o máximo para chegar nos objetivos da empresa 1 5 4,61 0,60 
Mantenho-me calmo em ambientes agitados e sob pressão 1 5 3,58 0,95 
Admito e controlo minhas emoções e expressões 1 5 3,56 0,95 
Expresso emoções exigidas pelo meu trabalho 1 5 3,67 0,86 
Adquiro emoções por causa do meu trabalho 1 5 3,89 0,89 
Expresso emoções diariamente no meu trabalho 1 5 3,54 1,14 
Procuro aceitar críticas construtivas 1 5 4,13 0,83 
Procuro contribuir com os colegas em novas ideias 1 5 4,40 0,69 
Sem razão procuro entender e aceitar outro ponto de vista 1 5 4,17 0,79 
Possuo um bom controle das emoções 1 5 3,66 0,90 
Os outros influenciam no meu estado emocional 1 5 3,64 1,06 
Média geral das respostas 1 5 3,91 0,37 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

A identificação das emoções é importante, sabe-se que a partir do momento que se 

utiliza a inteligência emocional, começa a se ter um raciocínio e um comportamento melhor e 

mais produtivo. Deste modo, analisou-se que os respondentes da pesquisa, expressam e 

adquirem emoções no seu ambiente de trabalho, mas conseguem manter o controle e expor 

estas da melhor forma possível. Além disto, procuram aceitar críticas produtivas, para que 

consigam melhorar e se tornarem cada vez mais produtivo em suas funções. 

Em análise geral, as respostas formam uma média de 3,91, sendo que este resultado, 

demonstra que existe no ambiente de trabalho a gestão da emoção, pela média estar entre 2,5 

e 5,00 na escala estipulada para esta análise. Percebe-se que a gestão da emoção está sendo 
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inserida nas organizações cada vez mais, conforme mostra a análise realizada, pois os 

indivíduos nesta inseridos conseguem ter um entendimento sobre o tema e conseguem se 

envolver com o mesmo seja com suas próprias emoções ou com a do outro. Ainda é 

importante destacar que o desvio padrão mediante as respostas foi de 0,37, este que significa o 

nível de respostas incorretas ou indigentes. 

4.3 ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

Quando falado em engajamento no trabalho, o autor Bakker (2007) referenciado nesta 

pesquisa, afirma que um colaborador que está engajado com o seu trabalho, quando tem mais 

energia e mais entusiasmo com o trabalho que exerce, ou seja, mais comprometido. 

Para os respondentes desta pesquisa, questionou-se o quanto eles sentem-se engajados 

com a organização, atuantes e comprometidos. As respostas foram medidas em uma escala de 

5 pontos, variando de 1 a 5. 

 

Tabela 04 – Média e desvio padrão comprometimento organizacional  

Questões Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 
Não deixaria a empresa que atuo hoje 1 5 3,63 1,32 
Tenho compromisso com a empresa que atuo hoje 1 5 4,65 0,87 
Com novas oportunidades não deixaria a empresa atual 1 5 2,77 1,42 
Deixar a empresa atual teria mais custos que benefícios 1 5 3,25 1,17 
Deixando a empresa atual, teria poucas alternativas 1 5 2,48 1,31 
Deixar a empresa atual seria um sacrifício 1 5 2,78 1,38 
Mesmo vantajoso não devo deixar a empresa atual 1 5 3,18 1,38 
Fico feliz em trabalhar o resto da vida na minha função 1 5 3,00 1,51 
Comprometo-me com os problemas da empresa 1 5 3,96 1,15 
Sou feliz com o trabalho e a empresa atual 1 5 4,19 1,00 
Média geral das respostas 1 5 3,37 0,68 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 

 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de deixar a empresa atual, na média 

geral, os respondentes demonstram que não deixariam a atual organização, pois a média foi de 

3,63. Porém nesta análise, ainda pode ser percebido que ao serem questionados sobre novas 

alternativas de emprego e a possibilidade de deixar a empresa como um aspecto negativo, 

realizado com sacrifício, entende-se que não está relacionada com um alto envolvimento com 

a empresa em que trabalham. As médias, 2,48 e 2,78 respectivamente, demonstram um baixo 

envolvimento com a empresa em que trabalham. Na perspectiva dos pesquisados, se 

surgissem novas oportunidades, em média 2,77 garantem deixar a organização atual, porém, 

na assertiva seguinte, onde questiona-se sobre os custos e benefícios gerados, deixando a 
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organização atual, os respondentes asseguram que teriam mais custos, onde a média geral 

totalizou 3,25. Também afirmam que existindo novas oportunidades no mercado, entendem 

ser vantajoso deixar as suas atuais funções para assumir outras ocupações expressas pela 

média de 3,18.  

Ao serem questionados sentem-se felizes com o que fazem e na empresa em que 

atuam, demonstram um alto grau de satisfação com média de 4,19. Por sentirem-se felizes em 

trabalhar na sua função, os indivíduos dizem que trabalhariam o resto da vida nela, e sentem-

se comprometidos com a busca por soluções frente aos problemas apresentados pela empresa 

(3,96). Diante das análises realizadas e as médias obtidas os respondentes, entende-se que 

inicialmente os respondentes não deixariam a empresa que atuam hoje, mas se existisse 

melhores oportunidades não hesitariam em deixá-la.  

Obteve então uma média geral de 3,37 no construto de engajamento no trabalho, 

podendo-se confirmar que o engajamento no trabalho por parte dos respondentes não se 

apresenta em um alto índice. O desvio padrão destas respostas (0,68) apresenta um baixo 

índice de desvio. As respostas apresentam que os indivíduos são comprometidos com suas 

funções dentro da organização e se empenham para desenvolver da melhor forma possível 

suas funções. Porém no momento em que aparecerem oportunidades de crescimento, tanto 

pessoal como profissional, eles deixariam suas atuais funções e não permaneceriam na 

empresa atual. 

 

4.4 RELAÇÕES ENTRE GESTÃO DAS EMOÇÕES E ENGAJAMENTO NO TRABALHO 

É importante ressaltar que a gestão das emoções, além de estar presente no trabalho e 

nas funções designadas aos colaboradores, é também demonstrada na relação entre colegas. 

Como demostrado nesta pesquisa, os respondentes afirmaram tentar compreender e entender 

as emoções alheias, isso tudo, influencia em um bom desempenho para o cumprimento das 

metas e objetivos. Conforme Guerardi (2009), além de focar o indivíduo internamente, deve-

se observar o ponto pela qual as emoções são constituídas. 

No intuito de se obter uma análise mais detalhada e ainda focar um pouco mais nas 

características do indivíduo, realizou-se uma análise do perfil de cada respondente. Logo foi 

analisado, a relação com a idade, quando tratado em gestão da emoção e também o 

engajamento no trabalho. Observou-se então que existe uma pequena diferença entre 

gerações, comparando a gestão das emoções com o engajamento no trabalho. A tabela abaixo 

demonstra a relação das médias, para melhor visualização dos resultados. 
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Tabela 05 – Média e desvio padrão das gerações 

Geração 
Média gestão das 

emoções 

Média 
engajamento no 

trabalho 

Baby Boomers 3,75 3,01 

Geração X 3,89 3,26 
Geração Y 3,95 3,60 

Geração Z 4,01 3,77 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Fazendo uma comparação entre as idades pode-se observar que, a geração Baby 

Boomers é aquela geração que apresenta pessoas com idades acima de 50 anos e apresentou 

uma média de 3,75. Relacionando com a geração Z, composta por indivíduos de 15 a 20 anos, 

totalizou em uma média 4,01. Ou seja, a diferença entre estas gerações apresenta uma 

diferença de 0,26 na média destes construtos. 

Isso significa que o entendimento e o envolvimento com a gestão das emoções e o 

comprometimento no trabalho é tratado de forma diferente pelos respondentes dessas idades. 

Pode-se concluir que todos passam por emoções distintas no ambiente de trabalho, além de 

seu comprometimento e engajamento no trabalho tem a mesma relevância. Para o 

engajamento no trabalho nota-se também que a diferença maior está entre a geração Z e a 

geração baby boomers. 

Outra análise realizada diante das respostas foi o gênero dos respondentes. Tem-se 

então mais uma análise com semelhança em seus resultados. 

 

Tabela 06 – Média e desvio padrão por gênero 

Gênero 
Média gestão das 

emoções 
Média engajamento 

no trabalho 

Feminino 3,88% 3,37% 

Masculino 3,93% 3,37% 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

O gênero feminino e masculino apresenta médias aproximadas, ou seja, o feminino 

apresentou 3,88 ao se tratar da gestão da emoção e o gênero masculino 3,93. Quando se 

referido ao engajamento no trabalho não há diferença nas médias, onde em ambos os gêneros 

apresentam 3,37.  

Outra análise realizada foi o estado civil de cada respondente, estes que são: casados, 

solteiros, união estável e outros. 
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Tabela 07 – Média e desvio padrão estado civil 

ESTADO  
CIVIL 

MÉDIA GESTÃO 
DAS EMOÇÕES 

MÉDIA ENGAJAMENTO 
NO TRABALHO 

CASADO 3,97 3,59  

SOLTEIRO 3,84 3,21  

UNIÃO 
ESTÁVEL 

3,89 3,32  

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

Neste caso, pessoas que tem como estado civil casado ou em união estável, 

apresentam um média mais elevado de, 3,97 e 3,89 para a gestão das emoções, do que para os 

solteiros, e 3,59 e 3,32 para engajamento no trabalho. Percebe-se que a diferença maior entre 

as médias está no relacionada ao engajamento no trabalho, em que os respondentes com 

estado civil solteiros, apresentam uma média 3,21 para o engajamento no trabalho. 

Por meio da análise feita através, das gerações, do gênero e do estado civil, observa-se 

que entre as emoções e o engajamento no trabalho existe uma grande relação quando feito 

este comparativo ao perfil dos respondentes. A pesquisa revela que aqueles que os 

participantes sabem o que são emoções e demonstram ter um bom engajamento e 

comprometimento no trabalho. 

Também, pode-se dizer que os indivíduos optam por novas oportunidades de trabalho, 

se houverem oportunidades, mas não deixam de se comprometer com a organização que 

atuam, por exemplo, desejam expor o seu melhor para futuramente ter oportunidades de 

crescimento profissional e pessoal. Os indivíduos da pesquisa afirmam estar satisfeitos com 

seus empregos e também dizem saber atuar diante de suas emoções. 

Percebe-se que o engajamento no trabalho está ligado ao emocional. Conforme diz 

Cury (2015), se não for possível apagar um problema da mente é melhor aprender a dominá-

lo. Ou seja, não é possível deixar o que acontece fora do ambiente de trabalho fora dele, mas é 

essencial que se esteja domínio para que se consiga seguir em frente, seja no engajamento, 

comprometimento e concentração no trabalho ou em casa com a família. 
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5 CONCLUSÃO  

O principal objetivo deste estudo foi de identificar como as pessoas gerenciam as suas 

emoções no ambiente de trabalho e sua relação com o engajamento no ambiente de trabalho. 

Desta forma, foi possível contribuir para que as organizações percebam a importância de 

trabalhar as emoções dos seus colaboradores através das atividades desenvolvidas no 

ambiente de trabalho. O lado pessoal dos trabalhadores pode afetar o profissional, assim 

acarretando no seu engajamento no âmbito de trabalho.  

Os dados analisados demonstram a ligação destes dois pontos, onde através de uma 

boa gestão da emoção, ou seja, da capacidade de ser inteligente emocionalmente, leva o 

indivíduo a ter um bom desempenho nas suas atividades, e também obter engajamento, 

independendo de idade, gênero, função ou tempo de empresa. 

Isto se prova através das análises realizadas neste estudo e também pelas referências 

teóricas apresentadas. A apresentação dos resultados deixa claro que a gestão das emoções é 

um assunto que está tendo repercussão, e o entendimento deste tema no ambiente 

organizacional é de relevância, assim como para os indivíduos, na condução das suas 

emoções. 

Também, o engajamento no trabalho está sendo praticado pelos respondentes, 

concluindo assim que através da prática da gestão da emoção, se terá o comprometimento 

com a suas funções, pois, os indivíduos que afirmaram saber sobre a gestão da emoção, sabem 

que têm um compromisso com sua organização e dentro do seu prazo de tarefas deve fazer da 

melhor forma possível, invocando seu crescimento e assim obtendo novas perspectivas de 

carreira. 

Cabe ressaltar que boas práticas por parte das organizações são essenciais para que 

haja o desenvolvimento do trabalhador para ter um bom gerenciamento de suas emoções e 

assim obter resultados expressivos. Conclui-se então que a gestão da emoção está ligada 

diretamente no engajamento no trabalho, pois aquele indivíduo que está emocionalmente bem, 

que está sobre um gerenciamento de seus sentimentos, tem a percepção que deve trabalhar da 

melhor forma possível para alcançar seus objetivos e também os da organização. 

O profissional que conseguir focar em suas atividades, terá sempre o intuito de fazer 

melhor e continuar trabalhando na sua organização. O único fato que poderá acarretar a saída 

dele é o seu crescimento profissional, mas isto também é válido para a rotatividade de tarefas 

da empresa. 
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Pode-se concluir ainda que, hoje, jovens estão tendo que encarrar mais o processo de 

gerenciamento de suas emoções, pois estes têm tudo na mão o tempo todo, afetando muitas 

vezes em seu trabalho. As gerações como a Baby Boomers, estão um pouco mais longe da 

tecnologia, centradas mais na execução do trabalho. Mas mesmo diante destas diferenças, as 

idades estão tendo o mesmo padrão de gerenciamento e comprometimento com as suas 

atividades. 

Recomenda-se a inclusão de novas pesquisas que busquem a ampliação deste estudo e 

também a ideia de gestão da emoção pós pandemia, buscando desenvolver futuramente, novas 

práticas vindas das organizações para ajudar indivíduos no gerenciamento das emoções no 

ambiente de trabalho. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

GESTÃO DA EMOÇÃO: CONTROLE EMOCIONAL NO AMBIENTE DE 

TRABALHO 

 

Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Graduação de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola. O objetivo é identificar como as pessoas 

gerenciam as suas emoções no ambiente de trabalho e qual o impacto dessas emoções no 

engajamento profissional. As respostas obtidas serão analisadas de forma anônima e 

conjunta. 

Conceito: As emoções são impulsos que nos levam a uma reação imediata e também a 

respostas a eventos específicos que podem ter significado positivo ou negativo, 

envolvendo o sistema psicológico, fisiológico e aspectos motivacionais. (Gibson, 2006; 

Mayer e Salovey, 2007; Salovey e Mayer, 1990). Esse significado, positivo ou negativo, 

depende de como gerenciamos essas emoções no ambiente de trabalho. 

 

Perfil do respondente: 
Sexo: (   ) Feminino   (   ) Masculino   (   ) Outro 
Idade: ______ 
Estado Civil: (   ) Casado   (   ) Solteiro   (   ) União estável   (   ) Outros 
Tempo de empresa: ______ 
Tempo na função: ______ 
 

Responda as afirmações abaixo, pensando com que frequência no dia-a-dia do seu trabalho 

vivencia a cada uma das situações. Indique de (1 a 5) a frequência que descreve melhor sua 

experiência sendo: 

 

(1) Nunca   (2) Raramente  (3) Algumas vezes  (4) Frequentemente  (5) Sempre 

 

1- ____O meu trabalho exige com frequência algum esforço emocional.  

2- ____Demonstro minhas emoções no trabalho. 

3- ____Na maioria das vezes tenho uma noção da razão por que estou tendo certos 

sentimentos. 

4- ____Consigo identificar as emoções que estou sentindo. 

5- ____Costumo compreender minhas emoções. 

6- ____Sou capaz de encorajar meus colegas de trabalho. 
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7- ____Sou capaz de compreender os sentimentos dos colegas de trabalho. 

8- ____Busco compreender o ponto de vista das demais pessoas da empresa. 

9- ____Permaneço calmo mesmo quando alguma situação agitada se apresenta. 

10- ____Me empenho para melhorar cada vez mais e empenhar-me na minha função. 

11- ____Costumo estabelecer objetivos e metas para mim próprio. 

12- ____Faço o máximo para chegar aos resultados da empresa. 

13- ____Consigo me manter calmo em ambientes agitados ou sob pressão. 

14- ____Sou realmente capaz de admitir e controlar minhas próprias emoções e expressões. 

15- ____Expresso emoções específicas que são exigidas pelo meu trabalho. 

16- ____Adquiro emoções, positivas ou negativas, por causa do meu trabalho. 

17- ____No meu trabalho tenho que expressar diversas emoções diariamente. 

18- ____Procuro aceitar as críticas que me fazem como algo a melhorar. 

19- ____Quando não tenho a ideia procuro contribuir com o colega que teve. 

20- ____Quando não tenho razão procuro entender e aceitar o outro ponto de vista. 

21- ____Possuo um bom controle das minhas emoções. 

22- ____Percebo que os outros influenciam meu estado emocional. 

Fonte: Adaptado de Santos e Faria (2005), Gil (2014), Fernandes e Rego (2005), Abrantes (2020) 

 

Responda as afirmativas abaixo, indique de (1 a 5) a frequência que descreve melhor sua 

experiência sendo: 

(1) Discordo totalmente  (2) Discordo parcialmente (3) Não concordo, nem discordo (4) 

Concordo parcialmente  (5) Concordo totalmente 

 

23-____Eu não deixaria de trabalhar na empresa que trabalho hoje. 

24-____Eu tenho um compromisso com a empresa que trabalho hoje. 

25-____Mesmo que eu tivesse outras oportunidades melhores, eu não deixaria de trabalha na 

empresa hoje. 

26-____Se deixasse a empresa que atuo hoje os custos seriam maiores que os benefícios. 

27-____Se eu deixasse a empresa que atuo hoje, teria poucas alternativas de emprego. 

28-____Se eu deixasse a empresa que atuo hoje, seria um sacrifício pessoal. 

29-____Mesmo sendo vantajoso sinto que não devo deixar a empresa que atuo hoje. 

30-____Eu ficaria feliz em trabalhar o resto da vida em minha função da empresa. 

31-____Me comprometo com os problemas da empresa como se fossem meus. 
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32-____Sinto-me muito feliz com o meu trabalho, e a empresa que atuo hoje tem um forte 

significado. 

Fonte: Adaptado de Pinho, Silva e Oliveira (2017) 


