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RESUMO 

 

A  Inteligência  Emocional  é  a  capacidade  de  perceber,  reconhecer  e 

compreender emoções, além de controlálas, podendo facilitar o pensamento e 

as ações tomadas. Com isso a IE pode servir também de auxílio na  resolução 

de  problemas,  tomada  de  decisão  e  criatividade,  promovendo  assim  o 

crescimento pessoal, emocional e intelectual do indivíduo. Nesse sentido, parte 

das  inteligências  são  desenvolvidas  na  formação  acadêmica,  tornandose 

competências  e  domínios  necessárias  para  o  desempenho  profissional.  O 

Engenheiro de Produção, pela amplitude de sua atuação profissional, precisa 

desenvolver  além  das  capacidades  técnicas,  as  competências  humanísticas, 

especificamente na gestão de pessoas, na qual implica o desenvolvimento de 

técnicas  de  autoconhecimento.  Portanto,  essa  pesquisa  buscou  identificar  e 

analisar o nível de desenvolvimento da Inteligência Emocional dos acadêmicos 

do curso de Engenharia de Produção da UTFPR Campus Londrina, assim como 

propor sugestões de aprimoramento das disciplinas do curso. Para tanto utilizou

se da abordagem QualiQuantitativa, tendo como método de pesquisa survey. 

Dos  resultados  obtidos,  observouse  nos  domínios:  a)  Percepção  da  emoção 

56%, b) gerenciamento da própria emoção 79%, c) gerenciamento da emoção 

do outro 59%, d) utilização da emoção 71% de aproveitamento. 

 

PalavrasChaves: Inteligência Emocional; comportamento humano; engenheiro 

de produção. 

   



ABSTRACT 

 

Emotional  Intelligence  is  the  ability  to  perceive,  recognize  and  understand 

emotions,  besides,  controlling  them,  which  can  facilitate  thinking  and  actions 

taken. Thus, EI can also serve as an aid in problem solving, decision making and 

creativity,  promoting  promoting  the  individual's  personal,  emotional  and 

intellectual  growth.  In  this  sense,  part  of  the  intelligences  are  developed  in 

academic  training,  becoming  competencies  and  domains  necessary  for 

professional performance. The Production Engineer, due to the greatness of his 

professional  performance,  needs  to  develop,  in  addition  to  technical  skills, 

humanistic  skills,  specifically  in  people  management,  which  implies  the 

development  of  selfknowledge  techniques.  Therefore,  this  research  seeks  to 

analyze the level of development of Emotional Intelligence of students from the 

Production Engineering course at UTFPR Campus Londrina. For this purpose, 

the  QualitativeQuantitative  approach  was  used,  using  the  survey  research 

method. From the results obtained, it was observed in the following domains: a) 

Emotion  perception  56%,  b)  managing  own  emotion  79%,  c)  managing  each 

other's emotion 59%, d) emotion utilization 71%.   

 

Key words: Emotional Intelligence; human behavior; production engineer.   
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1.  INTRODUÇÃO 

O  termo  Inteligência  Emocional  surgiu  em  meados  dos  anos  1990  por 

estudos sobre emoções e sentimentos, que originalmente foi definido como uma 

subforma de inteligência social em que, entre outras coisas, foi definido como a 

habilidade  de  perceber,  monitorar  e  controlar  as  emoções  e  sentimentos 

presentes  em  si  e  nos  outros  e  utilizálos  de  forma  a  orientar  positivamente 

pensamentos e ações.  

Conforme Woyciekoski e Hutz (2009), no final da década de 1990 houve 

uma  popularização  do  termo  por  Daniel  Goleman  com  seu  livro  de  sucesso 

Emotional Intelligence e que determinou a redefinição do termo por importantes 

autores da área detalhando como sendo a capacidade de perceber, avaliar e 

expressar  emoções,  de  gerar  sentimentos  para  facilitar  pensamentos  e  de 

compreender a emoção e o conhecimento emocional, assim como controlálas, 

a fim de promover o crescimento emocional e intelectual do indivíduo. 

A partir dessas definições podese  interpretar a  Inteligência Emocional, 

como  forma  de  auxiliar  no  pensamento,  ações  e  reações  a  serem  tomadas, 

assim,  facilita  as  habilidades  emocionais  e  a  forma  de  se  relacionar  com  as 

pessoas, facilitando a percepção, controle sobre as próprias emoções, resolução 

de conflitos, motivação e empatia. 

Essas características podem ser benéficas em todos os setores da vida, 

desde os relacionamentos pessoais, como familiares e amorosos, assim como a 

vida acadêmica, auxiliando o aprendizado e na trajetória profissional, auxiliando 

em vários aspectos no ambiente de  trabalho, como  liderança, produtividade e 

desenvolvimento profissional. 

Tem se observado com a evolução dos cargos ocupados por engenheiros, 

especificamente o engenheiro de produção, a necessidade cada vez maior do 

envolvimento  entre  pessoas,  sendo  com  liderança  e  gestão  de  equipes  ou 

projetos  multidisciplinares  e  para  que  seja  realizada  esse  envolvimento  entre 

profissionais  é  importante  que  algumas  habilidades  sejam  desenvolvidas  por 

eles,  entre  elas  as  habilidades  de  trabalho  em  equipe,  a  ética  profissional,  a 

tomada  de  decisão,  os  aspectos  de  liderança  e  gestão  de  equipes,  além  de 

iniciativa e criatividade. 



O  desenvolvimento  dessas  habilidades  e  capacidades  podem  ser 

adquiridas na universidade,  onde é gerado  todo o conhecimento científico do 

curso. E é principalmente ao sair da universidade em que os recémformados 

precisam dispor de  todas suas habilidades para em muitos dos casos ter seu 

primeiro emprego ou assumir um cargo de gestão de equipes, entre algumas das 

formas  de  desenvolver  essas  técnicas  há  uma  em  que  seu  desenvolvimento 

acarreta  uma  evolução  positiva  na  forma  de  lidar  com  o  outro  e  com  você 

mesmo, é a Inteligência Emocional. 

De acordo com Mayer e Salovey (1997) Apud Woyciekoski e Hutz (2009) 

a  Inteligência  Emocional,  entre  outras  coisas,  é  a  capacidade  de  perceber, 

reconhecer e compreender emoções, além de controlálas, podendo facilitar o 

pensamento,  resolução  de  problemas,  tomada  de  decisão  e  criatividade, 

promovendo assim o crescimento pessoal, emocional e intelectual do indivíduo. 

A  Inteligência  Emocional  assim  como  outras  inteligências  pode  ser  adquirida 

durante a vida com experiências, existência ou aprendizados, além disso pode 

ser medida em forma de avaliação. 

Nessa perspectiva, o presente trabalho teve como motivação o estudo do 

acadêmico de Engenharia de Produção pela  importância das habilidades que 

caracterizam  a  Inteligência  Emocional  no  desenvolvimento  de  atividades 

profissionais do engenheiro de produção, configurando sua atuação no mercado 

de trabalho. 

 

1.1.  Problema  

Uma  das  principais  competências  esperadas  de  um  engenheiro  de 

produção  é  baseada  na  identificação,  formulação  e  resolução  de  problemas, 

sendo  necessária  a  habilidade  de  comunicação,  trabalho  em  equipe,  ética 

profissional  e  muitas  vezes  desenvolvimento  de  habilidades  específicas  para 

isto, como aspectos de liderança, gestão de equipes, iniciativa e criatividade. 

Nesse aspecto, vale ressaltar, a necessidade dos egressos do curso de 

Engenharia de Produção estejam aptos a cumprir com as exigências do mercado 

de  trabalho,  e  gerenciar  as  competências  adquiridas  ao  longo  do  curso,  no 



entanto, muitos desses aspectos são influenciados diretamente com o índice de 

desenvolvimento de  Inteligência Emocional adquirido durante a sua formação, 

que facilitará ou não seu desempenho profissional.   

Dessa  forma, considerando a  importância que a  Inteligência Emocional 

tem  no  desenvolvimento  de  habilidades  e  competências  profissionais  do 

engenheiro de produção, cabenos a pergunta: Em que medida a  Inteligência 

Emocional está sendo desenvolvida nos acadêmicos do curso de Engenharia de 

Produção da UTFPR  Campus Londrina? 

 

1.2.  Justificativa 

  O  presente  trabalho  teve  como  motivação  o  estudo  do  acadêmico  de 

Engenharia de Produção pela importância das habilidades que caracterizam a 

Inteligência Emocional no desenvolvimento de suas atividades profissionais, o 

nível  que  se  encontram  os  acadêmicos  serviu  de  valiosa  oportunidade  para 

analisar o perfil e desempenho no mercado de trabalho, sendo analisados diante 

de diversos domínios. 

Sabendo que as empresas anseiam pelos egressos de engenharias com 

competências não apenas racionais e lógicos, mas com bom desenvolvimento 

da capacidade emocional. Portanto, essa pesquisa justificouse pela análise e 

compreensão  do  nível  de  Inteligência  Emocional  que  se  encontram  os 

acadêmicos  do  curso  de  Engenharia  de  Produção,  assim  como  identificou 

alternativas de promover o desenvolvimento desta expertise nas disciplinas do 

curso, e consequente melhoria na grade curricular. 

 

1.3.  Objetivos 

1.3.1.  Objetivo Geral 

Temse como objetivo geral da pesquisa identificar e analisar o índice de 

Inteligência Emocional existente no acadêmico de Engenharia de Produção da 

UTFPR Campus Londrina, assim como propor sugestões de aprimoramento das 

disciplinas do curso. 



 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

  Desenvolver  um  referencial  teórico  sobre  o  conceito  de  Inteligência 

Emocional e uma breve abordagem do currículo do curso de Engenharia 

de Produção, no que concerne às competências e habilidades. 

  Elaborar  e  aplicar  questionário  para  identificar  o  índice  de 

desenvolvimento  de  Inteligência  Emocional  dos  acadêmicos  do  curso, 

para os alunos do 7 ao 10 período. 

  Interpretar  e  analisar  os  domínios  de  Inteligência  Emocional  dos 

acadêmicos. 

  Propor  sugestões  de  melhoria  para  o  currículo,  visando  o 

desenvolvimento  da  Inteligência  Emocional  nos  acadêmicos  de 

Engenharia de Produção. 

 

1.4.  Estrutura do trabalho 

A estrutura do trabalho se deu em 4 etapas, a primeira etapa constituiu o 

referencial  teórico  de  todo  o  assunto  tratado  no  decorrer  do  trabalho  sobre 

Inteligência  Emocional,  suas  características  e  sua  importância  no  âmbito 

profissional.  A  segunda  etapa  foi  formada  pela  elaboração  e  aplicação  do 

questionário  aos  discentes  do  curso  de  Engenharia  de  Produção  da 

Universidade.  A  terceira  etapa  foi  composta  pela  interpretação,  tratamento  e 

análise dos dados coletados com o questionário. Já na quarta etapa do trabalho 

foi elaborada propondo sugestões de melhoria para o currículo do curso, visando 

o desenvolvimento da Inteligência Emocional nos acadêmicos.  

   



2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Inteligência Emocional 

O termo Inteligência Emocional surgiu em 1990, segundo Woyciekoski e 

Hutz  (2009)  e  foi  definido  por  Salovey  e  Mayer  como  “uma  subforma  de 

Inteligência  Social  que  abrangeria  a  habilidade  de  monitorar  as  emoções  e 

sentimentos próprios e dos outros, discriminálos e utilizar essas  informações 

para orientar pensamentos e ações.” (2009, p. 3) Porém, após o lançamento do 

livro de Daniel Goleman sobre Inteligência Emocional houve uma popularização 

do  termo,  e  foi  então  redefinindo  o  termo  a  partir  de  Mayer  &  Salovey  Apud 

Woyciekoski e Hutz como: 

A  inteligência  Emocional  envolve  a  capacidade  de  perceber 
acuradamente,  de  avaliar  e  de  expressar  emoções;  a 
capacidade  de  perceber  e/ou  gerar  sentimentos  quando  eles 
facilitam  o  pensamento;  a  capacidade  de  compreender  a 
emoção  e  o  conhecimento  emocional;  e  a  capacidade  de 
controlar  emoções  para  promover  o  crescimento  emocional  e 
intelectual.    (MAYER  &  SALOVEY,  1997,  p.  15  Apud 
WOYCIEKOSKI e HUTZ, 2009, p. 3).  

 

O estudo sobre a  Inteligência Emocional  (IE) segundo Goleman  (1995) 

pode ter surgido ainda muito antes disso, este cita Howard Gardner e seu resumo 

sobre  Multiple  Intelligences  (Inteligências  Múltiplas),  onde  destaca  a 

multiplicidade da inteligência e distingue dois tipos de inteligências específicas: 

Inteligência interpessoal e inteligência intrapessoal. 

Estas  inteligências  foram  citadas  por  Gardner  e  outros  autores  e 

resumidas por Almeida et. Al como: 

A  Inteligência  Interpessoal  está  baseada  numa  capacidade 
nuclear  de  perceber  distinções  entre  os  outros;  em  especial, 
contrastes  em  seus  estados  de  ânimo,  temperamentos, 
motivações,  intenções  e  trabalhar  de  modo  eficiente  com 
terceiros  (BARBIERI et al., 2008), ou seja, é a capacidade de 
compreender outras pessoas (LOIOLA, 2014); em suas formas 
mais evoluídas, possibilita ao indivíduo experiente perceber as 
intenções e desejos de outras pessoas, até se elas os escondam 
(GARDNER; WALTERS, 1995) (...) A Inteligência Intrapessoal, 
considerada por Gardner  como uma das mais  relevantes, é o 
conhecimento  dos  aspectos  internos  de  si  mesmo  (KUYVEN, 
2003),  como  discriminar  os  próprios  sentimentos,  emoções e, 
possivelmente,  fazer  uso  das  deles  para  compreender  e 
direcionar o próprio comportamento , possibilitando ao indivíduo 



um  modelo  efetivo  viável  de  si.  (BARBIERI  et  al.,  2008, 
ALMEIDA et. Al., 2017, p. 6) 

No estudo  realizado por Goleman  (1995) sobre  Inteligência Emocional, 

em seu livro de grande sucesso Emotional Intelligence, o autor trata de assuntos 

importantes para entender a definição do termo, se fazendo necessário entender 

sobre o significado da palavra emoção e o efeito desta nos ser humano. 

Goleman (1995) explica a palavra Emoção provida do latim movere que 

significa “mover” acrescida do prefixo “e” que indica “afastarse”, sugerindo que 

a partir das emoções está implícito uma propensão para um agir imediato.  

Camões (2006, p.5) cita a frase de Baruch Espinosa que diz: “os homens 

acreditam que são livres, pelo simples facto de estarem conscientes das suas 

ações e inconscientes das causas que determinam essas ações”, instigando que 

o  cérebro  emocional  induz  à  defesa  imediata,  uma  reação  sendo  quase  que 

primitiva, segundo a autora, sendo o cérebro, segundo o ponto de vista evolutivo, 

programado para responder automaticamente os estímulos significativos. 

Assim como um estudo de Bargh (1994) Apud Goleman (1995) em que 

referência o ato da percepção visual, onde em milésimos de segundos quando 

observase  algo,  acarreta  uma  reação  imediata  da  mente  não  apenas  em 

identificar  o  que  é  aquilo,  mas  também  se  o  agrada  ou  não,  chamado  de 

“inconsciente cognitivo”, gera  uma  identidade  e  uma  opinião  sobre  o  que  é 

ligeiramente percebido, Goleman conclui  que as emoções podem ter opiniões 

distintas da mente racional. 

Estas emoções são capazes de impulsionar uma ação ou reação, sendo 

cada uma delas, segundo Goleman (1995) responsáveis por desempenhar uma 

função especifica, sendo que as emoções como raiva, medo, felicidade, amor, 

surpresa,  repugnância  ou  tristeza,  geram  detalhes  fisiológicos  no  individuo, 

gerando assim, diferentes tipos de respostas do corpo e capazes de provocar 

um impulso específico ocasionando uma ação boa ou ruim.  

Sobre tentar ser emocionalmente inteligente, ligase diretamente a forma 

de agir diante das emoções e sentimentos do que se é percebido, algo que pode 

ser muito mais difícil do que se imagina, assim como a frase de Aristóteles citado 

por Goleman (1995): “qualquer um pode zangarse — isso é fácil. Mas zangar



se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da 

maneira certa — não é fácil”. Está ligado à sua percepção de emoção e distinção 

da maneira de reagir quanto a ela. 

Atualmente, a Inteligência Emocional (IE) tem sido muito estudada por ser 

percebida sua necessidade como fator de sucesso na vida pessoal, desempenho 

acadêmico  e  trajetória profissional,  onde pode  ser  basicamente  envolvida  em 

processos  que  envolvam  quaisquer  tipos  de  pessoas,  emoções  e  reações  a 

estas,  como  forma  de  relacionamentos  interpessoais,  resolução  de  conflitos, 

percepção, compreensão e controle de suas emoções afim de criar um ambiente 

agradável de convivência. 

É  possível  perceber  esta  informação  a  partir  de  estudos  citados  por 

Goleman  (1995)  em  que  crianças  ao  aperfeiçoar  suas  características  de 

Inteligência  Emocional  como  autoconsciência  e  confiança,  além  de  controlar 

suas emoções e  impulsos negativos e aumentar a empatia pode  resultar não 

apenas  em  um  melhor  comportamento  como  um  melhor  desempenho 

acadêmico. 

E  considera  sua  importância  no  âmbito  social  do  indivíduo  em  que 

pondera que uma pessoa com deficiência no campo emocional na maturidade, 

em que não teve esse desenvolvimento logo cedo, na infância por exemplo, pode 

alargar seus riscos de conviver com a depressão ou outras doenças psíquicas, 

aumento da violência e até mesmo distúrbios alimentares ou vício em drogas. 

Assim  como  sua  importância  na  vida  social  e  desempenho  acadêmico 

individual,  Goleman  (1995)  também  cita  como  ter  essas  habilidades  pode 

beneficiar na trajetória profissional do indivíduo, mais especificamente com foco 

na liderança, em que as empresas de hoje em dia, não apenas olham o QI ou 

desenvolvimento técnico de um indivíduo, mas para uma contratação, promoção 

ou  desenvolvimento  de  seus  funcionários    olham  pela  ótica  da  Inteligência 

Emocional destes, o autor cita uma pesquisa da empresa Johnson & Johnson 

membro do CREIO que traduzido do inglês significa “Consórcio para Pesquisa 

sobre  Inteligência  Emocional  em  Organizações” onde consideramse  os  QE 

(Quociente Emocional) de seus  funcionários e seus potenciais de  liderança e 

concluem que os colaboradores com um maior potencial de liderança tem maior 



competência emocional, ou seja, apresenta uma habilitação do QE melhores que 

seus parceiros. 

Buscando uma melhor tradução sobre a IE, que Mayer et al. (2002) Apud 

Woyciekoski e Hutz (2009) trouxeram na forma de quatro níveis para o processo 

de informações emocionais: 

A – Percepção acurada das emoções: ligada a competência ao lidar com 

situações e pessoas diversas. 

B  Uso da emoção para facilitar pensamento, resolução de problemas e 

criatividade. 

C    Compreensão  de  emoções:  associada  a  capacidade  de  identificar 

emoções e codificálas, entender seus significados, como se constituem e se 

relacionam, assim como suas causas e consequências. 

D    Controle  de  emoções  para  crescimento  pessoal:  capacidade  de 

regular emoções em si e nos outros. 

Esses níveis são a base das definições de como a Inteligência Emocional 

pode agregar na vida tanto pessoal quanto profissional de uma pessoa, quando 

todos eles prezam pelo conhecimento da sua emoção e sentimento ao lidar com 

o outro, aprimorando a forma da relação interpessoal entre os indivíduos.   

Essas aptidões foram então no estudo de Mayer & Salovey (1990) apud 

Goleman  (1995)  expandido  em  cinco  domínios  principais,  que  deixam  mais 

concretos o abrangimento do conhecimento das emoções, assim como a forma 

de lidar com estas, sendo: 

1.  Conhecer as Próprias emoções: o ato de autoconsciência, reconhecer a 

emoção quando ela ocorre, fundamental para o discernimento emocional 

e para a autocompreensão. 

2.  Lidar com emoções: uso das emoções para facilitar pensamento, tornar 

os  sentimentos  apropriados,  capacidade  de  confortarse  e  livrarse  da 

ansiedade, tristeza ou irritabilidade mais rapidamente. 

3.  Motivarse:  dispor  as  emoções  para  atingir  a  uma  meta  específica,  ou 

realizar um trabalho, como forma essencial de centrar a atenção para a 



automotivação,  autocontrole  e  para  criatividade,  sabendo  adiar  a 

satisfação e  conter  a  impulsividade.  As  pessoas  com  essa  capacidade 

tendem a ser mais produtivas e eficazes. 

4.  Reconhecer  emoções  nos  outros:  aptidão  pessoal  fundamental, 

capacidade de entender e se identificar com a emoção do outro são os 

pontos centrais deste ponto, entendimento sobre o que o outro quer ou 

precisa. 

5.  Lidar com relacionamentos: o modo de lidar com as emoções dos outros. 

Aptidões  relacionadas  a  popularidade,  liderança  e  a  eficiência 

interpessoal. 

Segundo o estudo de Mayer, Caruso e Salovey (2000) Apud Woyciekoski 

e Hutz (2009), a Inteligência Emocional, assim como quaisquer outra forma de 

inteligência deverá cumprir a três critérios, sendo estes: critério conceitual, onde 

há  a  necessidade  de  associarse  uma  performance  mental  ao  invés  de 

características  não  intelectivas;  critério  correlacional,  onde  deve  descrever 

padrões empíricos, ou seja, seguir um conjunto de habilidades relacionadas e 

deve poder ser analisada em  testes; e por  fim e critério desenvolvimental, ou 

seja,  deve  ser  passível  de  aprimoramento  ao  longo  da  vida, por  experiência, 

idade ou aprendizado. 

Segundo Gardner (1995), é natural que as pessoas ajam, aprendam ou 

tenham familiaridade em assuntos distintos, assim como uma pessoa pode ter 

mais familiaridade em matemática e maior distanciamento com história ou vice

versa, essas aptidões emocionais também podem ser desenvolvidas de forma 

diferente em pessoas distintas, é possível que uma pessoa tenha facilidade em 

lidar com seus sentimentos e passar por aqueles que são geralmente dificilmente 

enfrentados de forma tranquila, mas tenha dificuldade de lidar com pessoas ao 

seu redor e se expressar de forma coerente, mas é necessário que compreenda 

que estas dificuldades, podem ser com empenho e esforço, aprimorado durante 

a vida. 

2.2.  Características da Inteligência Emocional  

A  partir  da  definição  da  Inteligência  Emocional,  é  possível  estabelecer 

algumas de suas características principais, seguindo do conceito de perceber, 



conhecer  e  controlar  emoções  como  fator  essencial  para  a  melhoria  do 

relacionamento interpessoal e sua comunicação, bem como a gestão de suas 

emoções  como  forma  de  aprimorar  seus  conceitos  de  tomada  de  decisão, 

construindo então um ambiente mais saudável aos que estão ao seu redor, seja 

este o ambiente profissional, acadêmico ou pessoal.  

Em seu estudo no livro “Inteligência Emocional”, Goleman (1995) define o 

termo como sendo uma “aptidão mestra” em que as emoções são responsáveis 

por  todas  as  outras  capacidades,  auxiliando  e  facilitando  o  pensamento  ou 

interferindo  e  sendo  dificultada por  ela,  definindo  o  poder  do  limite  de  usar  a 

própria capacidade mental e o sucesso ou fracasso da vida. 

Goleman  (1995)  distingue  características  próprias  desenvolvidas  por 

homens  e  por  mulheres  que  tenham  um  QI  (desempenho  intelectual)  alto  e 

aqueles com um desempenho emocionalmente inteligente (QE) alto, analisando 

perfis  extremos  e  proporcionando  uma  perspectiva  instrutiva  sobre  o 

desempenho em cada âmbito de inteligência e como acrescenta individualmente 

sobre as características de uma pessoa. 

Os resultados apresentam que a figura masculina que representa um alto 

QI  apresenta  capacidades  de  ambição,  produtividade,  previsibilidade, 

obstinação e preocupação sobre si mesmo, assim como  tende a ser crítico e 

condescende e emocionalmente  frio. Porém, os homens com um alto grau de 

Inteligência Emocional tendem a ser, segundo o autor, socialmente equilibrados, 

comunicativos  e  animados,  não  receosos ou  preocupados,  suas  capacidades 

estabelecem  um  engajamento  com  pessoas  ou  causas,  assumir 

responsabilidade  e  ter  uma  visão  ética,  assim  como  ser  atenciosos  em  seus 

relacionamentos,  além  de  sentiremse  à  vontade  consigo  mesmos  e  com  os 

outros  em  seu  meio  social.  Já  as  mulheres  com  um  alto  QI,  dispõe  de  uma 

confiança intelectual, fluência ao expressar suas ideias, valorização em questões 

intelectuais e extensa variedade de interesses intelectuais e estéticos e tendem 

a ser introspectivas, levando a ansiedade.  

As mulheres inteligentes emocionalmente, propendemse a ser assertivas 

ao expressar suas ideias e sentemse bem consigo mesmas, visualizando um 

sentido para a vida, sendo comunicativas, comunitárias e expressando de modo 



adequado seus sentimentos, lidam bem com a tensão, sentemse à vontade para 

serem espontâneas e brincalhonas. 

As  principais  características  da  IE  foram  também  definidas  pela 

International  Society  of  Applied  Emotional  Intelligence  (ISEI),  (Sociedade 

Internacional  da  Inteligência  Emocional  Aplicada), que é definida por “É  uma 

organização  educacional  sem  fins  lucrativos  que  reúne  pesquisadores, 

acadêmicos e profissionais de todo o mundo que estão interessados em aplicar 

os  princípios  da  Inteligência  Emocional  (IE).” Como consta em seu website, 

segundo Chabot, apresenta as seguintes caracteristicas da IE: 

De  acordo  com  a  International  Society  of  Applied  Emotional 
Intelligence  (ISEI)  a  inteligência  emocional  apresenta  as 
seguintes características: controlo emocionalcontrolar os seus 
sentimentos  e  gerir  o  seu  humor;  autoestima  ter  bons 
sentimentos a seu  respeito,  independentemente das situações 
exteriores; gestão do stress controlar o stress e criar mudanças; 
aptidões sociais ser capaz de relacionarse com os outros e ser 
empático;  controlo  da  impulsividade  controlar  a  sua 
impulsividade e  aceitar  adiar  as  suas gratificações;  equilíbrio 
manter o equilíbrio entre o trabalho e a casa, as obrigações e o 
prazer; aptidões de comunicação comunicar eficazmente com 
os outros; gestão de metas e de objetivos fixar metas realistas 
em  todas as esferas da vida; automotivação   motivarse a  si 
próprio  na  prossecução  das  suas  metas,  ser  capaz  de  criar 
energia interna; e atitude positivamanter uma atitude positiva e 
realista  mesmo nos  momentos  mais difíceis.  (CHABOT, 2001 
Apud VALENTE e MONTEIRO, 2016, p. 5) 

Algumas outras características são citadas no estudo de Goleman (1995), 

como o autocontrole emocional, que relaciona a capacidade de vencer estados 

de  espírito  quando  estes  não  beneficiam  a  atividade  a  ser  realizada,  o  autor 

comenta  como  emoções  e  sentimentos  podem  ser  arrebatadoras  fazendo  o 

indivíduo perder o controle sobre a situação, e não sabendo quanto tempo durará 

aquela emoção, sendo normal, porém podendo divergir quando estes são muito 

intensos  e  passam  de  seus  limites  atingindo  seus  extremos,  o  que  além  de 

desgastar emocionalmente a pessoa pode levar a transtornos mentais. 

Outra  perspectiva  analisada  por  Goleman  (1995),  citando  o  estudo  de 

Williams (1993) é a de autoconsciência, que buscara ajudar pessoas hostis a 

controlar  suas  irritabilidades,  por  meio  de  captar  os  pensamentos  cínicos  ou 

hostis, anotando assim que surgirem, de forma que esses pensamentos sejam 

contestados e reavaliados. 



Snyder (1991) citado por Goleman (1995) define também a importância 

da  esperança,  que  indica  que  pessoas  com  altos  níveis  dessa  característica 

pode  resultar  em  outras  essenciais  como  motivação  mesmo  em  situações 

difíceis e flexibilidade para alcançar uma meta, decompondo uma tarefa muito 

grande  em  parcelas  menores,  para  que  sejam  mais  facilmente  enfrentadas, 

podendo  ser  essa  característica  de  grande  relevância  para  não  sucumbir  a 

doenças psíquicas diante de grandes desafios 

Bandura ao ser entrevistado por Goleman (2001) também estabelece uma 

importante característica, a de autoeficácia, que considera uma grande aliada 

para as pessoas enfrentarem e se recuperarem de um fracasso, está relacionada 

com a confiança que o indivíduo tem em suas aptidões e o efeito sobre elas, 

segundo o autor as pessoas que têm essa característica focam mais em como 

lidar do que pode dar errado. 

Estas  características  e  capacidades  emocionais  são  essenciais  no 

desenvolvimento pessoal, da forma de agir conforme assimila seus sentimentos 

e sua tomada de decisões e nas relações interpessoais, a forma de agir com o 

outro  e  compreender  seus  sentimentos,  para  melhorar  sua  comunicação  e 

resolução de conflitos, ou seja, usar suas emoções de forma inteligente, a favor 

do indivíduo. 

A  partir  de  estudos  de  Goleman  (1995)  Apud  Ferreira  (2016),  as 

competências  emocionais  podem  ser  divididas  em  competências  pessoais  e 

competências  sociais,  tendo  cada  uma  destas  suas  características  da 

Inteligência Emocional.  

2.2.1.  Competências pessoais 

  Autopercepção:  Está  embasado  em  três  princípios  básicos,  a 

percepção  emocional,  autoavaliação  precisa  e  autoconfiança. 

Estes  princípios  são  baseados  em  reconhecer  as  próprias 

emoções, conhecer os próprios pontos fortes e fracos e a confiança 

no  próprio  valor  e  capacidade.  Esta  competência  está  ligada  a 

percepção do próprio sentimento num determinado momento e a 

seguir  suas  preferencias  para  a  tomada  de  decisão,  a  partir  da 



realização de uma avaliação realista de suas próprias capacidades, 

ter a sensação de autoconfiança bem fundamentada.  

  Autorregulação:  Seus  principais  embasamentos  são  no 

autocontrole,  merecer  confiança,  ser  consciencioso,  adaptável  e 

inovação. Estes conceitos estão relacionados ao ato de lidar com 

as  emoções  perturbadoras  e  impulsos,  a  manter  padrões  de 

honestidade  e  integridade,  assumir  a  responsabilidade  pelo 

desempenho, flexibilidade pelo desempenho pessoal e a sensação 

de sentirse à vontade e aberto diante de novas ideias, enfoque e 

informações. A autorregulação diz respeito a lidar com as próprias 

emoções da melhor forma a seu favor, para facilitar um trabalho ou 

atividade  a  ser  realizada,  adiar  as  recompensas  para  o  final  do 

cumprimento  das  metas  e  recuperarse  bem  de  aflições 

emocionais. 

  Motivação:  Está  ligada  a  vontade  de  realização,  dedicação, 
iniciativa e otimismo. Estes fatores podem ser definidos quanto ao 

esforço  de  melhoria  ou  satisfação  de  um  padrão  de  excelência, 

alinhamento com as metas do grupo ou organização, encontrarse 

pronto  para  agir  diante  a  oportunidades  e  persistência  na 

perseguição  das  metas  a  despeito  de  obstáculos  e  reveses.  A 

motivação  utiliza  das  preferências  pessoais  para  impulsionar  e 

guiar na direção de metas, apoiando a disposição de iniciativa e de 

fazerse eficaz, perseverando diante de frustações. 

2.2.2.  Competências sociais 

  Empatia: Embasada nas características de compreensão do outro, 

orientação para o serviço, desenvolver os outros, alavancamento 

da diversidade e percepção política. Estas características podem 

ser entendidas como a percepção dos sentimentos e perspectivas 

dos  outros,  assim  como  manifestar  um  interesse  por  suas 

preocupações, observar, reconhecer e satisfazer as necessidades 

dos  clientes,  perceber  as necessidades  de desenvolvimento  dos 

outros e melhorar sua habilitação, cultivar oportunidades através 



das  pessoas  assim  como  identificar  as  ligações  emocionais  e 

relacionamentos de poder de um grupo. 

  A  empatia  é  o  ato  de  pressentir  o  que  outras  pessoas  estão 

sentindo e ser capaz de ter um sentimento direto com esta pessoa 

e seu sentimento, além de ter uma sintonia com uma diversidade 

de pessoas. 

  Aptidões Sociais: Estão ligadas as características de influência, ou 
táticas eficazes de persuasão; Comunicação clara e convincente; 

Liderança  como  forma  de  inspirar  e  guiar  pessoas  e  grupos; 

Catalisador  de  mudanças,  como  iniciar  ou  administras  estas 

mudanças; Gerenciador de conflitos, negociando e solucionando 

desacordos;  Formação  de  vínculos,  estimulando  os 

relacionamentos produtivos; Colaboração e cooperação, a  forma 

de  trabalhar  e  se  relacionar  com  os  outros  afim  de  alcançar  as 

metas; E a capacidade de equipe, como criar sinergia de grupo. 

  As aptidões sociais estão fortemente ligadas na melhor utilização 
das emoções nos relacionamentos, tendo uma interação facilitada 

com  outras  pessoas  e  utilizando  as  habilidades  para  liderar, 

negociar e solucionar desacordos e a cooperação e  trabalho em 

equipe.  

 
2.3.  A Importância da Inteligência Emocional para o Desempenho 

Acadêmico e Profissional 

É fundamental entender a importância IE em qualquer que seja o setor da 

vida analisado, desde a vida pessoal e familiar ou relacionamentos amorosos, 

como o desempenho acadêmico ou trajetória profissional.  

As pessoas que mais se desenvolvem emocionalmente durante a vida, 

tem mais chances de se sentirem bem e confortáveis consigo mesmo, segundo 

Goleman (1995), podem levar uma vantagem sobre os outros em qualquer setor 

da vida, desde relações pessoais até o sucesso profissional. 



Essa vantagem nos setores da vida citados pelo autor, é justificado pelo 

que este chama de “domínio dos hábitos mentais”, que pode auxiliar a expandir 

sua  capacidade  de  concentração  e  produção,  se  tornando  mais  eficientes  e 

satisfeitos,  em  contrário  aqueles  que  não  conseguem  exercer  controle  sobre 

suas emoções que travam batalhas internas sobre sua concentração e lucidez 

de pensamentos. 

Foi comprovado por Stemme (2004), que há, portanto, uma relação entre 

o Quociente Intelectual (QI) e a Inteligência Emocional, em que as distinguem, 

mas não as opõem, esta relação está descrita abaixo: 

A Inteligência Emocional e o Quociente de Inteligência, mesmo 
sendo  capacidades  distintas  do  ser  humano,  não  são 
inteligências opostas. Na realidade elas devem se completar e o 
ideal é que se consiga lidar com elas de forma que uma consiga 
gerir a outra e, isso se torne funcional durante a vida humana. 
Desta forma, há de se considerar que mesmo em se tratando de 
realidades diferentes e independentes, existe uma relação muito 
próxima entre essas duas formas de intelecto, o que torna muito 
difícil  encontrar  uma  pessoa  com  alto  QI  e  baixa  Inteligência 
Emocional e viceversa. (STEMME, 2004 Apud ROSIAK, 2013, 
p. 25)  

Considerando essa relação, que embora o autor destaque ser baixa, mas 

existente,  se  faz  importante  que  os  estudantes  tenham  desenvolvido  sua 

capacidade emocional afim de cumprir e integrar a suas capacidades técnicas, 

pois apesar  de  independentes,  de  certa  forma,  segundo  o  autor, apresentam 

uma  ligação,  sendo  as  competências  emocionais  e  intelectuais  geralmente 

apresentadas  como  diretamente  proporcionais,  sendo  raros  em  que  sejam 

apresentadas pelo indivíduo como inversamente proporcionais. 

Além disso é considerada por Rosiak (2013) habilidades complementares 

na  forma  que  não  apenas  se  faz  completa  uma  competência  técnica,  ou 

emocional,  as  duas  necessitam  acompanhar  o  progresso  uma  da  outra,  e 

concluindo que conforme estudos realizados, os melhores resultados são ainda 

de  indivíduos  com  um  potencial  de  habilidades  emocionais  maiores.  Ainda 

segundo o autor: 

Diante  destas  perspectivas,  foi  possível  observar  que  a 
verdadeira inteligência provém da combinação dos fatores que 
compõem  habilidades  técnicas  e  habilidades  emocionais.  E, 
assim como as habilidades  técnicas podem ser adquiridas, as 
emocionais também podem ser conquistadas pelas pessoas que 



assim  as  desejarem.  Buscar  se  conhecer  e  saber  de  suas 
reações  a  cada  situação  é  o  primeiro  passo,  passando  pela 
obtenção do controle de suas emoções e finalmente chegando 
até o desenvolvimento da empatia. (ROSIAK, 2013, p. 40) 

Em  um  universo  altamente  competitivo,  diante  da  busca  de  maior 

rentabilidade, redução de custos e tempo e excelência de produtos, é necessário 

que ajustes sejam feitos e melhorados a todo tempo, é assim que das maiores 

as  menores  empresas  tentam  sobreviver,  com  o  avanço  da  tecnologia  e 

conhecimento. 

São  adquiridos  pelas  organizações  a  todo  tempo  diversas  máquinas  e 

processos  multifuncionais  e  superprodutivos,  aquisições  essas  que  todas  e 

quaisquer  empresa  pode  realizar,  por  outro  lado,  há  pessoas  dentro  dessas 

empresas  destinadas  a  lidarem  com  estas  máquinas  e  processos,  além  de 

comandar e liderar equipes, gerenciarem projetos ou desenvolver pesquisas, e 

estas são as que fazem maior diferença, as verdadeiras vantagens competitivas, 

como  cita  Silva  (2016)  ou  seja,  os  fatores  de  alavancamento  ou declínio das 

organizações.  

É imprescindível destacar a importância, não somente do conhecimento 

técnico desses indivíduos, mas também sua competência emocional, que assim 

como compara Goleman  (2001) Apud Silva (2016), que quanto mais altos os 

cargos  na  estrutura  organizacional  menos  estão  ligados  ao  conhecimento 

técnico, estão ligados muito mais fortemente ao nível de competência emocional, 

sendo  esse  um  diferencial  de  influenciar,  liderar  equipes,  direcionar  para  os 

corretos esforços, a auto confiança e a visão política dos grandes líderes.  

Apesar de serem um fator essencial, os indivíduos envolvidos no processo 

são os fatores de maior instabilidade, pois sua produtividade está propensa ao 

agir e pensar do indivíduo que é influenciado por seus instintos emocionais e seu 

ambiente, estes podem ser favoráveis quando bem utilizados, mas por muitas 

vezes podem ser a causa de um fracasso quando não utilizado com inteligência, 

segundo Weisiger, é necessário a consciência dos atos do ser individual no local 

de trabalho: 

É imprescindível tomar consciência dos atos inconscientes como 
o modo de  falar, expressões corporais, pois estas podem ser 
percebidas por outros e interpretadas como condutas. De acordo 
com Weisinger, aprendendo a prestar atenção em seus sentidos 



você  será  capaz  de  examinar,  esclarecer  e  alterar  suas 
avaliações sempre que necessário.  (WEISINGER, 2001, p. 23 
Apud SILVA, 2016, p. 8) 

Assim  como  é  citado  a  importância  da  consciência  sobre  os  atos 

conscientes e inconscientes, tornase imprescindível a avaliação dos outros ao 

redor  e  o  ambiente  de  trabalho,  analisando  conjuntamente  com  seus 

pensamentos, a fim de tornar o ambiente mais produtivo, segundo Silva (2016): 

Devese  avaliar  a  si  mesmo,  aos  outros  e  ao  ambiente  para 
compreender que influências exercem sobre seus sentimentos e 
emoções,  pois  só  assim  haverá  possibilidade  de  alterar  o 
pensamento, ponderar julgamentos, realizar avaliações justas e 
tornar o clima menos conflituoso e o ambiente de trabalho mais 
produtivo. (SILVA, 2016, p. 8) 

Compete ao líder ou gestor de equipes manter as metas e motivações de 

cada  indivíduo  alinhado  com  as  metas  da  empresa,  mantendo  um    clima 

organizacional como o melhor possível, para que isso ocorra é necessário que o 

líder  esteja  em  contato  com  as  pessoas  envolvidas  nos processos  e  tenha a 

percepção  sobre  suas  emoções  e  sentimentos,  assim  como  saber  lidar  com 

estes e com os próprios sentimentos da melhor forma, usandoos a seu favor, 

além de saber imporse e ser justo em suas tomadas de decisões e resolução 

de conflitos, é destacado por Costa e Jesus (2009), como estes “novos” lideres 

tem lidado com esta relação interpessoal com seus liderados: 

A  nível  organizacional, os “novos” líderes cada vez mais se 
preocupam  com  a  relação  existente  entre  as  pessoas  e  a 
organização, o que revela o crescente  interesse pela área das 
emoções,  sentimentos  e  consequentemente  comportamentos 
inerentes assim como a consciencialização de que o motor das 
organizações são as pessoas.  (COSTA e JESUS, 2009 Apud 
CORTIZO e ANDRADE, 2017, p. 5) 

Uma das características que esperase para o desempenho profissional 

do líder/gestor desenvolver é a de resolução de conflitos, entender como estes 

funcionam, e que conflitos nem sempre são ruins mas que podem também ser 

bons e construtivos ao trabalho onde, segundo Ferreira (2016) na perspectiva 

em  que  estimulam  conhecimentos  e  habilidades,  encorajam  mudanças 

construtivas  e  auto  avaliação,  estimulam  a  criatividade  e  inovação,  causa 

interesse e curiosidade e melhora a qualidade das decisões, mas que também 

pode ser refletido por diversos fatores entre eles a execução, conteúdo e metas 



de  trabalho  ou  até  mesmo  o  relacionamento  das  pessoas  que  trabalham 

conjuntas.  

Assim  como  cita  Silva  (2016)  sobre  os  líderes  que  apresentam  uma 

competência emocional: 

O líder que possui a inteligência emocional como competência 
não é um  líder autoritário, mas  um  líder que desenvolve, que 
cativa, que eleva a autoestima da equipe e ameniza os impactos 
das  pressões  diárias.  Como  recompensa  ou  vantagem,  esse 
gestor obtém subordinados mais felizes, comprometidos com o 
objetivo organizacional e produtivos. (SILVA, 2016, p. 9) 

 

Segundo  Ferreira  (2016),  para  um  líder  que  tenha  uma  consciência 

emocional presente em seu ambiente de trabalho, conseguirá se sair melhor ao 

desempenhar uma resolução de conflitos, pois essa inteligência emocional pode 

auxiliálo a agir de forma rápida e eficaz ao ser imparcial e acalmar os ânimos 

afim de não comprometer o clima organizacional da empresa, é importante que 

seja apresentado a equipe a importância de ser realizado o trabalho em grupo 

harmonicamente  e  que  seja  direcionado  os esforços  de  todos  para  atingir  as 

metas da organização.  

É apontado por McQueen (2004) como as relações interpessoais baseada 

em características emocionais competentes podem levar ao sucesso profissional 

e  impulsionar  a  elevação  de  produtividade  pela  influência  causada  nos 

subordinados. 

O  estabelecimento  de  relações  interpessoais  apoiadas  numa 
boa comunicação e compreensão mútuas podem, entre outros 
factores ligados ao contexto e ao cargo desempenhado, ter uma 
influência  positiva  na  Satisfação  Profissional.      (MCQUEEN, 
2004 apud COSTA e FARIA, 2009 Apud CORTIZO e ANDRADE, 
2017, p. 5) 

É imprescindível que dentro do ambiente de trabalho o líder tenha suas 

capacidades de aptidões sociais desenvolvidas para conseguir gerir da melhor 

forma  os  seus  sentimentos  e  que  estes  o  beneficie,  conseguindo  influenciar, 

inspirar, persuadir de forma positiva e principalmente guiar seus liderados para 

atingir as metas da organização, assim como o ato de passar uma informação 

clara  e  objetiva  quando  necessária,  gerenciando,  negociando  e  solucionando 



conflitos  e  desacordos,  formando  vínculos  e  estimulando  os  relacionamentos 

produtivos estimulando a colaboração e cooperação do grupo . 

Vale  ressaltar  que,  a  importância  do  desenvolvimento  das  habilidades 

emocionais está presente em todos os níveis hierárquicos de uma organização, 

se fazendo necessário para a trajetória profissional de qualquer indivíduo, assim 

como  ressalta  Gueber  et.  al.  (2007),  essas  pessoas  tendem  a  ser  mais 

perceptivas e eficientes, não deixando que sentimentos negativos não interfiram 

em seu trabalho, os autores ainda complementam: 

Pessoas que possuem IE bem desenvolvida tendem a ser mais 
satisfeitas e eficientes tanto na vida pessoal quanto profissional. 
Gerenciam  melhor  as  emoções,  auxiliando  nas  tomadas  de 
decisão.  São  também  autoconfiantes  e  persistentes  nos 
objetivos, evitando que outros sentimentos, como a ansiedade, 
interfiram  na  capacidade  de  raciocinar.  Esses  são  requisitos 
básicos  que  são  avaliados  nas  diversas  áreas  de  trabalho.  
(GUEBER et. Al, 2007 Apud MARQUES, et. al 2018, p. 6). 

Além disso autores como Merleved et. al. (2004) citado por Marques et. 

al.  (2018)  ainda  complementam  que,  as  pessoas  que  possuem  essas 

habilidades  desenvolvidas  adaptamse  com  facilidade  aos  novos  contextos 

dispostos pelo ambiente de  trabalho, que pode por muitas vezes ser comum, 

além de possuir agilidade ao dominar novas áreas de conhecimento, pois podem 

visualizar  o  todo  e  atentarse  aos  relevantes  detalhes,  além  disso  diversas 

pessoas podem desenvolver esse tipo de inteligência de forma intuitiva e utiliza

la de maneira inconsciente. 

2.4.  Atuação profissional do Engenheiro de Produção 

O  curso  de  Engenharia  de  Produção  é amplo  em  áreas  de atuação,  e 

conforme  as  diretrizes  da  Associação  Brasileira  de  Engenharia  de  Produção 

(ABEPRO) citado pelo PPC do Curso de Engenharia de Produção da UTFPR – 

Campus Londrina é definida a competência como: 

Compete à Engenharia de Produção o projeto, a modelagem, a 
implantação,  a  operação,  a  manutenção  e  a  melhoria  de 
sistemas produtivos integrados de bens e serviços, envolvendo 
homens,  recursos  financeiros  e  materiais,  tecnologia, 
informação  e  energia.  Compete  ainda  especificar,  prever  e 
avaliar os resultados obtidos destes sistemas para a sociedade 
e o meio ambiente, recorrendo a conhecimentos especializados 
da  matemática,  física,  ciências  humanas  e  sociais, 
conjuntamente com os princípios e métodos de análise e projeto 



da  engenharia.  (UNIVERSIDADE  TECNOLOGICA  FEDERAL 
DO PARANÁ, 2017, p 25, nº 162017/2017) 

Segundo  o  PPC  do  curso  de  Engenharia  de  Produção  da  UTFPR  – 

Campus  Londrina  que  cita  a  resolução  do  CNE,2002  (Conselho  Nacional  de 

Engenharia),  o  engenheiro  de  produção,  tanto  o  egresso  quanto  profissional, 

apresenta um perfil com:  

Uma  formação  generalista,  humanista,  crítica,  reflexiva, 
capacitação  a  absorver  e  desenvolver  novas  tecnologias, 
estimulando  a  atuação  crítica  e  criativa  na  identificação  e 
resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 
econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e 
humanística,  em  atendimento  às  demandas  da  sociedade. 
(UTFPR, 2017, p 25, nº 16) 

Assim,  a  formação  desse  profissional  tem  por  objetivo  prover  o 

conhecimento  requerido as seguintes competências e habilidades, segundo a 

resolução da CNE citado no PPC do curso, conforme descritos na Figura 1. 

Figura 1: Competências e habilidades segundo a resolução do CNE 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

 

I Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à
engenharia;

II Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de
engenharia; 

V Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VI Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VII Avaliar criticamente a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII Comunicarse eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

IX Atuar em equipes multidisciplinares; 

X Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

XI Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e
ambiental; 

XII Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIII Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Competências e habilidades, segundo a resolução da CNE



Com base na resolução da ABEPRO e análise da resolução da CNE, são 

definidas as competências especificas do egresso e profissional de Engenharia 

de Produção formados pelo campus Londrina da UTFPR. 

Observase uma abordagem humanística e emocional quando se refere à 

ciências humanas e sociais, que pode ser observada na citação da resolução da 

ABEPRO, assim como é  também contemplado segundo a resolução da CNE, 

algumas habilidades de desenvolvimento social e emocional, como por exemplo 

os itens da Figura 1 que estão destacados: VI, VIII, IX, X, XI e XIII. 

Estas  habilidades  atendem  diretamente  ao  critério  de  Inteligência 

Emocional de um profissional de Engenharia de Produção, que  deve atender 

segundo  o  PPC  do  curso  a  demandas  generalistas,  com  um  senso  crítico, 

reflexivo e criativo, desenvolvendo habilidades de identificação e resolução de 

problemas,  liderança,  atuação  em  equipes  multidisciplinares  e  com  uma 

perspectiva ética e humanística em suas demandas no geral.   



3.  METODOLOGIA 
 

Quanto a natureza da pesquisa é definida como quantiqualitativa, pois irá 

além de ser realizado um estudo bibliográfico e resultar em dados subjetivos, 

também  serão  quantificados,  assim  como  também  considera  a  abordagem 

qualitativa que pode ser definida como: 

Objetivação  do  fenômeno;  hierarquização  das  ações  de 
descrever, compreender, explicar, precisão das relações entre o 
global  e  o  local  em  determinado  fenômeno;  observância  das 
diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 
caráter  interativo  entre  os  objetivos  buscados  pelos 
investigadores,  suas  orientações  teóricas  e  seus  dados 
empíricos;  busca  de  resultados  os  mais  fidedignos  possíveis; 
oposição  ao  pressuposto  que  defende  um  modelo  único  de 
pesquisa  para  todas  as  ciências.  (GERHARDT  E  SILVEIRA, 
2009, p. 32) 

Respeitando  também  a  interação  entre  os  investigadores  na  pesquisa, 

não  podendo  este  interferir  subjetivamente.  Assim  como  também  irá  utilizar 

dados  quantitativos  no  levantamento,  tratamento  de  dados  de  análise  e 

exploração, em que segundo Gomes e Araújo, pode ser definida que “para tanto, 

são utilizados nesse tipo de pesquisa, métodos eminentemente quantitativos, ou 

seja,  ancorados  em  números  que  tentam,  tão  somente,  representar  uma 

realidade temporal observada. ” (GOMES e ARAUJO, 2008, p. 4) 

Quanto  aos  objetivos  da  pesquisa  definimos  como  exploratória,  pois  o 

trabalho envolve entrevistas por meio de questionários aos discentes do curso 

de  engenharia  da  universidade  e  análise  deste  levantamento  de  dados  e 

segundo o autor Gil, 2008 esse tipo de pesquisa é definido como: “As pesquisas 

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. “(GIL, 2008, p. 46) 

Quanto aos métodos a pesquisa científica utilizará do método Survey, pois 

utilizará dados de um determinado grupo de pessoas prédefinidas, por meio de 

um questionário que servirá de base para extrair informações e características 

pessoais destas, segundo os autores Gerhardt e Silveira, 2009:  

A  pesquisa  com  survey  pode  ser  referida  como  sendo  a 
obtenção de dados ou informações sobre as características ou 



as opiniões de determinado grupo de pessoas,  indicado como 
representante  de  uma  populaçãoalvo,  utilizando  um 
questionário como instrumento de pesquisa (FONSECA, 2002, 
p. 33 apud Gerhardt e Silveira, 2009, p. 39). 

O estudo foi realizado no ano de 2020, entre os meses de maio e outubro, 

os convidados a participar da pesquisa foram os acadêmicos de Engenharia de 

Produção da UTFPR Campus Londrina regularmente matriculados entre o 7º e 

o  10º  período  do  curso,  sendo  de  sua  decisão  pessoal,  aceitar  o  Termo  de 

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE)  e  responder  voluntariamente  a 

pesquisa, aprovado pelo Comitê de Ética.  

O estudo contou com 33 participantes, representando aproximadamente 

20% da totalidade dos alunos matriculados no semestre letivo 2020.1, portanto, 

de caráter amostral. A aplicação do questionário foi realizada de forma remota e 

online, pela ferramenta Google Forms. A pesquisa dividiuse em duas partes: a) 

detalhamento do públicoalvo, b) níveis de domínios da Inteligência Emocional, 

que serão arroladas no desenvolvimento desse capítulo. 

3.1.  Instrumento de coleta de dados 

A partir dos critérios que são rigorosamente cumpridos da IE para ser uma 

inteligência  assim  como  outra  qualquer,  podendo  ser  avaliável  e  medida  em 

testes, existem dois tipos de instrumentos de medida de IE, sendo eles, citados 

por  Woyciekoski  e  Hutz  (2009):  testes  de  desempenho,  em  que  se  mede  a 

performance  do  indivíduo  em  atividades  especificas  e  testes  de  autorrelato, 

onde, por meio da realização de questionário o indivíduo responde a partir de 

habilidades em que ele julga dispor. 

O  método  que  apresenta  maior  facilidade  de  utilização,  aplicação  e 

análise de resultados é o de testes de autorrelato, onde seguese um modelo 

prédefinido e estudado e suas respostas são analisadas a partir de um gabarito 

pronto, que pode ser dividido em temas variados, um importante teste sobre IE 

é  a  escala  de  Inteligência  Emocional  de  Schuttle  (EIES)  que  foi  traduzido  e 

adaptado para o Português do Brasil como Teste de Autorrelato da Inteligência 

Emocional de Schuttle (TAIES). 

O  EIES  ou  TAIES,  nosso  teste  base,  foi  citada  por  Almeida  (2019) 

compreende  um  questionário  de  auto  relato  composto  atualmente  de  33 



questões ou frases, que foi adaptado para o presente estudo para 20 questões, 

dentre estas, o entrevistado deve escolher entre uma escala que vai de 1 a 5 

sendo que 1 representa “discordo fortemente” e 5 representa “concordo 

fortemente” e 2, 3 e 4 frases entre o intermédio de concordar e discordar destas, 

o  teste  é  também  dividido  em  quatro  domínios,  sendo  eles:  a  percepção  da 

emoção, gerenciamento da própria emoção, gerenciamento da emoção do outro 

e a utilização da emoção. Esse teste é apontado pelo autor como TAIES (Teste 

de Autorrelato da Inteligência Emocional de Schuttle), traduzido e adaptado para 

o Brasil. 

Seguindo  como  fundamento  o  questionário  TAIES,  o  questionário 

aplicado no presente estudo, se baseará no modelo da Inteligência Emocional 

como  uma  habilidade  e  dispostos  os  quatro  domínios  de  forma  aleatória, 

segundo  Almeida  (2019),  o domínio “percepção da emoção” é considerado a 

soma  das  questões  5*,  9, 15,  18  e 19; O domínio “gerenciamento da própria 

emoção” realizará a soma das questões 2, 3, 10, 12  e  14;  O  domínio 

“gerenciamento da emoção do outro” é realizada a soma das questões 1, 4, 11, 

13  e  16; Por último o domínio “utilização da emoção” constitui a soma das 

questões 6, 7, 8, 17, 20 . Além da soma das 20 questões constituir o score geral 

de  Inteligência  Emocional.  Sendo  as  questões  com  asteriscos  (*)  com  sinal 

invertido de Inteligência Emocional. 

Com esse teste, segundo Almeida (2019), é possível analisar o nível ou 

escala em que o indivíduo se encontra tanto em sua Inteligência Emocional geral, 

tanto  entre  seus quatro  domínios  citados,  as  frases  ou questões  são  de  fácil 

entendimento,  não  sendo  necessário  muita  explicação,  assim  como  suas 

instruções.  O  tempo  em  média  esperado  de  resolução  do  teste  não  deverá 

ultrapassar  dez  minutos,  podendo  ser  aplicado  em  diversas  pessoas  não 

consumindo muito tempo. 

   



4.  ANÁLISE DA INTELIGÊNCIA EMOCIAL DOS ACADÊMICOS DE 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

O estudo presente buscou avaliar o perfil do acadêmico em análise e em 

seguida  a análise  por  domínio  apresentado no  questionário,  observase essa 

análise nos itens 4.1 à 4.5. 

4.1.  Perfil do Acadêmico em Análise 

Quanto à distribuição geográfica dos acadêmicos entrevistados pode ser 

identificada na Figura 2. 

  Figura 2: Gráfico da distribuição geográfica da residência dos acadêmicos  

 

Fonte: Dos autores, 2021 

Identificouse que os acadêmicos, em sua maioria, cerca de 88% residem 

no estado do Paraná, enquanto 12% residem no estado de São Paulo, não houve 

pessoas  de  outros  estados  na  pesquisa,  sugerindo  um  deslocamento  pouco 

significativo dos participantes de suas residências para a universidade. 

Quanto  à  identidade  de  gênero  obtevese  os  seguintes  resultados, 

conforme Figura 3. 

 

 

 

 

 



Figura 3: Gráfico da identidade de gênero dos acadêmicos. 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Os  participantes  da  pesquisa,  identificouse,  em  sua  maioria,  com  o 

gênero  masculino,  cerca  de  63,6%  dos  entrevistados,  contra  36,4%  que  se 

identificaram com o gênero feminino.  Reiterando a prerrogativa de que os cursos 

de engenharias são cursos majoritariamente masculino.  

Segundo  Casagrande  e  Souza  (2016),  o  que  é  ocasionado  por  haver 

ainda muito mais incentivo para os meninos a desenvolver habilidades cognitivas 

relacionadas  a  ciências  exatas,  desde  seu  processo  de  sociabilização,  assim 

como  há  um  grande  incentivo  aos  homens  quando  adultos  ingressar  em  um 

curso  de  engenharia,  havendo,  em  contrapartida,  uma  desencorajamento  em 

relação  às  mulheres  que  desejam  ingressar  no  curso,  por  descredibilizar  a 

capacidade cognitiva em ciências exatas por mulheres. 

Quanto à idade dos participantes, observase que a maioria dos alunos 

estão entre os 22 e 31 anos, conforme Figura 4. 

 

 

 

 

 

 



Figura 4: Gráfico de percentual de idade dos acadêmicos. 

Fonte: Dos autores, 2021 

Segundo  Zomer  et.  al.  (2017),  as  idades  podem  ser  classificadas  por 

gerações, sendo quatro consideradas no estudo, Geração dos Baby boomers, 

aqueles nascidos entre 1946 e 1964, Geração X, nascidos entre 1966 e 1977, 

Geração Y, nascidos entre 1977 e 1994 e Geração Z, os nascidos entre 1995 e 

2002, assim considerando o estudo de Zomer et. al. (2017), foi inserido em forma 

de gráfico por faixa etária e geração dos participantes da pesquisa, o resultado 

está na Figura 5. 

Figura 5: Gráfico de percentual por geração segundo Zomer et. al (2017). 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

 



Os entrevistados estão em sua maioria, entre a geração Y e geração Z, 

pessoas de 18 a 43 anos, sendo assim, a geração Y representa pessoas com 

uma  forte  ligação  com  marcas,  amigos,  diversão  e  cultura  digital,  e  serem 

considerados  como  confiantes,  relaxados,  conservadores  e  a  geração  mais 

educada  de  todas,  podendo  também  considerálos  como  inconstantes, 

individualistas e egoístas, segundo Zomer et. al. (2017). 

A  geração  Z,  por  sua  vez,  representa  pessoas  consideradas  como 

screenadicts  ou  screenagers  que  significa  algo  como  viciado  em  telas,  pois 

conhecem um mundo apenas com acesso contínuo e instantâneo à internet, com 

isso, apresentam um perfil com elevados níveis de criatividade, expressividade 

e  individualidade  além  de  um  comportamento  antissocial  e  individualista. 

(ZOMER et. al 2017). 

Quanto  às  características  étnicoraciais  dos  acadêmicos  entrevistados, 

observouse os resultados na Figura 6. 

Figura 6: Gráfico das características étnicoraciais dos acadêmicos. 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Sobre as características étnicoraciais dos entrevistados, conforme figura 

6, eles se consideram de forma majoritária, cerca de 82%, brancos, e 18% de 

negros (pretos e pardos), representando os cursos de engenharia no geral que 

é um curso majoritariamente branco, segundo Casagrande e Souza (2016).  

 



4.2.  Domínio: A percepção da emoção 

A categoria “Percepção da emoção” é composta por 5 questões: 5, 9, 15, 

18 e 19 em que as questões têm igual valor, com exceção da questão número 

5,  onde  o  valor  é  inversamente  proporcional  a  escala,  sendo  assim,  está 

representado com o sinal de asterisco nas Figuras 7 e 8. 

Para  detectar  o  domínio  da  percepção  da  emoção  levantouse  as 

questões na Figura 7. 

Figura 7: Questões da categoria “A percepção da emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

A consolidação dos resultados da categoria é apresentada por meio da 

Figura 8, onde cada nível de 1 à 5 representa a escala Likert de cada questão, 

sendo 5 o nível de maior aderência ao tema, observase a barra vermelha como 

o Score ou pontuação geral por nível de aderência. Também foram considerados 

como grau de concordância geral com o tema, os níveis 4 e 5 de concordância 

total  ou  parcial  com  o  tema,  o  nível  3  como  intermediário  em  termos  de 

concordância e os níveis 1 e 2 como discordância total ou parcial com o tema. 

 

 

 

Questão 5*
Eu acho difícil entender as mensagens não verbais de 

outras pessoas.

Questão 9
Eu tenho consciência de minhas emoções quando eu as 

sinto.

Questão 15
Eu tenho consciência das mensagens não verbais que 

transmito aos outros.

Questão 18
Ao olhar a expressão facial das pessoas, eu consigo 

reconhecer as emoções que elas estão experimentando.

Questão 19 Eu sei porque minhas emoções mudam.



Figura 8: Pontuação geral na categoria “Percepção da Emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Na categoria “Percepção da Emoção”, resultouse em uma aderência de 

56% nos maiores níveis de concordância com o tema, ou seja, níveis 4 e 5 da 

pesquisa,  que  representam  concordância  total  ou  parcial  com  o  tema, 

representando  na  maioria  da  população  entrevistada,  uma  percepção  da 

habilidade da categoria, refletindo a aptidão em compreender a emoção em si e 

no outro e colocar em prática as habilidades relacionadas ao domínio. 

Nas  questões  5  e  18  tratase  da  percepção  do  outro.  resultando  na 

questão  5  em  45%  dos  entrevistados  possuem  essa  percepção  e  27%  não 

possuem, e na questão 18, em 39% dos entrevistados possuem essa percepção 

e 24% observamse neutro em relação as questões, portanto uma média de 42% 

possui uma percepção do outro, sendo a maioria observada positivamente nesse 

domínio.  Essa  questão  reflete  diretamente  em  aspectos  de 

autodesenvolvimento, gestão de equipes e facilitando a gestão de conflitos. 

Nas  questões  9  e  19,  referese  ao  reconhecimento  das  reações  e 

percepções cognitivas e resultouse, na questão 9, em uma taxa de 64% que 

considera possuir esse reconhecimento e na questão 19 uma taxa de 48% que 

considera possuir esse reconhecimento e 24% notamse neutro em relação a 

estas  questões,  portanto  uma  média  de  56%  dos  entrevistados  possui  esse 

reconhecimento das reações e percepções cognitivas. Esta questão refletese 

ao desenvolvimento do processo de autodesenvolvimento para gestão da IE. 



Na  questão  15,  abordase  da  temática  da  percepção  do 

autoconhecimento, e como resultado, obtevese 42% de aproveitamento. Esta 

questão pode refletir o desenvolvimento em cargos de liderança e até mesmo na 

forma de lidar em equipes multidisciplinares. 

 

4.3.  Domínio: Gerenciamento da própria emoção 

A categoria “Gerenciamento  da  própria  emoção” é composta por 5 

questões:  2,3,10,12,14  em  que  as  questões  têm  igual  valor,  proporcional  a 

escala. Para detectar o domínio do gerenciamento da própria emoção, levantou

se as questões na Figura 9. 

Figura 9: Questões da categoria “Gerenciamento da própria emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

A consolidação dos resultados da categoria é apresentada por meio da 

Figura 10, onde cada nível de 1 à 5 representa a escala Likert de cada questão, 

sendo 5 o nível de maior aderência ao tema, observase a barra vermelha como 

o Score ou pontuação geral por nível de aderência. Também foram considerados 

como grau de concordância geral com o tema, os níveis 4 e 5 de concordância 

total  ou  parcial  com  o  tema,  o  nível  3  como  intermediário  em  termos  de 

concordância e os níveis 1 e 2 como discordância total ou parcial com o tema. 

Questão 2

Quando eu enfrento um problema, lembro-me das 

ocasiões em que enfrentei problemas semelhantes e 

consegui resolvê-los.

Questão 3
Eu espero me sair bem na maioria das coisas que tento 

fazer.

Questão 10 Eu espero que coisas boas aconteçam.

Questão 12
Quando eu experimento uma emoção positiva, eu sei 

como fazê-la durar mais.

Questão 14 Eu procuro atividades que me fazem feliz.



Figura 10: Pontuação geral na categoria “Gerenciamento da própria emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Na categoria “Gerenciamento da própria emoção”,  resultouse em uma 

aderência de 79% nos maiores níveis de reconhecimento de comportamento, ou 

seja,  níveis  4  e  5  da  pesquisa,  representando  na  maioria  da  população 

entrevistada,  uma  percepção  da  habilidade  na  categoria,  refletindo  a 

competência  no  gerenciamento  e  controle  da  própria  emoção  e  colocar  em 

prática as habilidades relacionadas ao domínio. 

Nas  questões  2  e  14,  abordase  da  temática  da  percepção  de 

automotivação e autocontrole, e como resultado, atingiuse que, na questão 2, 

em uma taxa de 88% que considera possuir essa percepção, e na questão 14 

uma taxa de 91% que considera possuir essa percepção, portanto uma média 

de  89%  dos  entrevistados  possui  esse  reconhecimento  das  reações  e 

percepções cognitivas, sendo quase totalidade da população da pesquisa tendo 

essa percepção de automotivação e autocontrole. Esta questão pode refletir no 

desenvolvimento  de  uma  pessoa  mais  positiva/  assertiva  quanto  às 

adversidades,  um  líder que consegue motivar  sua equipe e  ter mais  foco em 

seus objetivos. 

Na questão 3 e 10, abordase da temática da percepção do otimismo, e 

como resultado, na questão 3, em uma taxa de 85% que considera possuir essa 

percepção,  e  na  questão  10  uma  taxa  de  100%  que  considera  possuir  essa 

percepção,  portanto  uma  média  de  92%  dos  entrevistados  possui  esse 



reconhecimento  das  reações  e  percepções  cognitivas,  sendo  quase  toda  a 

população  questionada  tendo  a  percepção  de  otimismo.  Esta  questão  pode 

refletir  aspectos  de  humor  pessoal  e  motivação  para  realizar  atividades, 

facilitando  o  impulsionamento  na  direção  de  metas,  tendo  características  de 

iniciativa, perseverando diante de  frustações e sendo flexível diante de novas 

ideias, enfoque e informações 

Na  questão  12,  abordase  da  temática  da  percepção  de 

autoconhecimento, e como resultado, obtiveramse que 33% consideram possuir 

essa percepção e 33% não considera, o resto estando neutro em relação a esta 

questão, ou seja, o público entrevistado ainda apresenta algumas dificuldades 

em  relação  a  habilidade  de  autoconhecimento.  Esta  questão  pode  refletir 

características que dificultam a tomada de decisão. 

 

4.4.  Domínio: Gerenciamento da emoção do outro  

A categoria “Gerenciamento  da  emoção  do  outro” é composta por 5 

questões: 1, 4, 11, 13 e 16 em que as questões têm igual valor, proporcional a 

escala. Para detectar o domínio do gerenciamento da própria emoção, levantou

se as questões na Figura 11. 

Figura 11: Questões da categoria “Gerenciamento da emoção do outro” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Questão 1
Eu sei quando falar sobre meus problemas pessoais com 

outras pessoas.

Questão 4 As pessoas acham fácil confiar em mim.

Questão 11
Eu gosto de compartilhar minhas emoções com outras 

pessoas.

Questão 13 Eu organizo eventos que outras pessoas gostam.

Questão 16
Eu me apresento de maneira que cause boa impressão 

aos outros.



A consolidação dos resultados da categoria é apresentada por meio da 

Figura 12, onde cada nível de 1 à 5 representa a escala Likert de cada questão, 

sendo 5 o nível de maior aderência ao tema, observase a barra vermelha como 

o Score ou pontuação geral por nível de aderência. Também foram considerados 

como grau de concordância geral com o tema, os níveis 4 e 5 de concordância 

total  ou  parcial  com  o  tema,  o  nível  3  como  intermediário  em  termos  de 

concordância e os níveis 1 e 2 como discordância total ou parcial com o tema. 

Figura 12: Pontuação geral na categoria “Gerenciamento da emoção do outro” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Na categoria “Gerenciamento da emoção do outro”, resultouse em uma 

aderência  de  59% nos  maiores  níveis  de  concordância  com  o  tema,  ou  seja, 

níveis 4 e 5 da pesquisa, representando na maioria da população entrevistada, 

uma  percepção  da  habilidade  da  categoria,  refletindo  a  maestria  em  gerir 

adequadamente a emoção de pessoas distintas e assim, colocar em prática as 

habilidades relacionadas ao domínio. 

Nas questões 1, 11 e 16, abordase o desenvolvimento da comunicação 

e habilidade de se conectar e criar laços com o outro, e como resultado, obteve

se, na questão 1, que 55% considera possuir essa percepção, na questão 11, 

que 39% considera possuir essa percepção e 39% não considera, na questão 

16, que 76% considera possuir essa percepção e 6% permanecem neutros, com 

uma  média  entre  essas  questões  de  56%  considera  ter  desenvolvido  essa 

habilidade e 20% não, sendo assim, a maioria dos entrevistados considera que 



possui  a  percepção  de  conseguir  se  comunicar  e  criar  laços  pessoais.  Esta 

questão pode refletir o desenvolvimento em cargos de liderança, participação de 

equipe multidisciplinar, na criação de laços, construção de bons relacionamentos 

interpessoais e gestão de conflitos. 

Nas  questões  4  e  13,  abordase  da  temática  de  possuir  empatia  e 

envolvimento com o próximo, e como resultado, obtiveramse, na questão 4, que 

85% considera possuir essa percepção e 3% não considera, já na questão 13, 

que 42% considera possuir essa percepção e 21%, o resto estando neutro em 

relação a estas questões, obtendose assim uma média de 63% que considera 

possuir  essa  percepção  e  12%  que  não  considera,  ou  seja,  a  maioria  dos 

entrevistados considera que possui a percepção de empatia e envolvimento com 

o próximo. Esta questão pode refletir o desenvolvimento no trabalho em equipe, 

em sua gestão, envolvimento e cooperação com o time. 

 

4.5.  Domínio: Utilização da emoção. 

A categoria “Utilização da emoção” é composta por 5 questões: 6, 7, 8, 17 

e 20 em que as questões têm igual valor, proporcional a escala. Para detectar o 

domínio  do  gerenciamento  da  própria  emoção,  levantouse  as  questões  na 

Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 13: Questões da categoria “Utilização da emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

A consolidação dos resultados da categoria é apresentada por meio da 

Figura 14, onde cada nível de 1 à 5 representa a escala Likert de cada questão, 

sendo 5 o nível de maior aderência ao tema, observase a barra vermelha como 

o Score ou pontuação geral por nível de aderência. Também foram considerados 

como grau de concordância geral com o tema, os níveis 4 e 5 de concordância 

total  ou  parcial  com  o  tema,  o  nível  3  como  intermediário  em  termos  de 

concordância e os níveis 1 e 2 como discordância total ou parcial com o tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6

Alguns dos eventos principais de minha vida me levaram 

a reavaliar o que é importante e o que não é importante 

para mim.

Questão 7
Quando meu humor muda, eu percebo novas 

possibilidades.

Questão 8
Emoções são umas das coisas que fazem minha vida valer 

a pena.

Questão 17
Quando estou de bom humor, acho fácil resolver 

problemas.

Questão 20
Quando eu estou de bom humor, eu sou capaz de ter 

novas ideias.



Figura 14: Pontuação geral na categoria “Utilização da Emoção” 

 
Fonte: Dos autores, 2021 

Na categoria “Utilização da emoção”,  resultouse em uma aderência de 

71% nos maiores níveis de concordância com o tema, ou seja, níveis 4 e 5 da 

pesquisa, representando na maioria da população entrevistada, uma percepção 

da habilidade da categoria, refletindo a competência do manuseio se sua própria 

emoção  e  aplicála  a  seu  favor  e  assim,  colocar  em  prática  as  habilidades 

relacionadas ao domínio, que são comentadas a seguir por questão. 

Na questão 6, abordase a autoconsciência, e como resultado, obtevese, 

que  94%  consideram  possuir  essa  percepção,  ou  seja,  a  grande  maioria dos 

entrevistados considera que possui essa percepção. Esta questão pode refletir 

o  desenvolvimento  de  tomada  de  decisão,  assertividade,  confiança  e 

determinação. 

Nas questões 7 e 17 e 20, abordase autoconhecimento e autorregulação 

da emoção, obtendo o senso de percepção do que ocorre quando cada emoção 

está presente e como reagir diante disso,  como resultado, obtevese, na questão 

7,  que  36%  considera  possuir  essa  percepção  e  39%  não  considera,  já  na 

questão 17, que 76% considera possuir essa percepção e 3%, e na questão 20, 

que 73% considera possuir essa percepção e 3%, o resto estando neutro em 

relação a estas questões, obtendose assim uma média de 62% que considera 

possuir essa percepção e 15% que não considera, sendo assim, a maioria dos 

entrevistados  considera  que  possui  essa  percepção  do  autoconhecimento  e 



autorregulação  da  emoção,  obtendo  o  senso  de  percepção  do  que  ocorre 

quando cada emoção está presente e como reagir diante disso. Esta questão 

pode  refletir  a  flexibilidade  diante  de  novas  ideias,  enfoque  e  informações  e 

imaginação criativa. 

Na questão 8, abordase da percepção de benefício da emoção e senso 

de  utilidade  desta,  como  resultado,  resultouse  em  76%  dos  entrevistados 

considera possuir essa percepção e 3% não considera, o restante considerase 

neutro em relação a esta questão, ou seja, a grande maioria dos entrevistados 

considera que possui a percepção de benefício da emoção e senso de utilidade. 

Esta questão pode refletir a influência, tolerância às frustações e ao estresse e 

persistência. 

  



5.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Tendo em vista a análise e os resultados obtidos neste trabalho, mesmo 

considerando  o  bom  nível  de  Inteligência  Emocional  que  apresentou  os 

acadêmicos de Engenharia de Produção,  levantouse as seguintes sugestões 

e/ou recomendações para melhorias do curso: 

Quanto  à  gestão  do  curso,  é  necessário  que  ofereça  suporte  e 

capacitação  ao  quadro  docente  sobre  o  tema  de  IE  através  de  palestras, 

workshops  e  treinamentos  para  que  estes  possam  inserir  em  seus 

planejamentos  de  aulas  atividades  que  promovam  o  desenvolvimento  da  IE. 

Dessa forma, poderão efetivar as habilidades e competências elencadas PPC 

no contexto de sala de aula, considerando abordagens humanísticas e sociais, 

e  aplicação  técnicas  que  provoquem  a  evolução  no  conhecimento  e  nas 

competências de IE nos discentes. 

Quanto  aos  centros  estudantis,  como  Centros  Acadêmicos  (CA’s), 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) e Empresas Junior (EJ’s), é necessário 

que  tratem  da  abordagem  do  assunto,  expondo  a  importância  de  seu 

desenvolvimento  profissional,  facilitando  ferramentas  para  a  compreensão  e 

autoconhecimento,  a  partir  de  eventos  acadêmicos,  debates  de  troca  de 

experiências, mesas redondas com especialistas e workshops de práticas. 

Quanto  à  comunidade  acadêmica,  é  importante  que  haja  incentivo, 

exposição e disseminação de atividades extracurriculares dentro e fora do meio 

acadêmico que possam auxiliar no desenvolvimento da  IE  do discente, como 

trabalhos voluntários, projetos de extensão, estágios não obrigatórios, prática e 

competição em esportes, promoção da integração dos centros estudantis (CA’s, 

EJ’s, DCE). 

 

 

  



6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É válido ressaltar que, o profissional de Engenharia de Produção precise 

desenvolver  tanto  suas  habilidades  técnicas  quanto  suas  competências 

emocionais, principalmente  em cargos  mais altos da estrutura organizacional, 

pois  esses  necessitam  estar  preparados  para  gerir  pessoas,  liderar  equipes, 

direcionar o  time para os esforços corretos, orientar para metas e resultados, 

alinhar  com  propósitos  da  empresa,  manter  o  clima  organizacional  estável  e 

influenciar seus liderados.   

Para  desenvolver  competências  emocionais  é  preciso  ser  capaz  de 

reconhecer os sentimentos e emoções próprios e dos outros e saber usálos, 

quando  utilizados  com  senso  de  justiça  e  dominando  a  comunicação  clara  e 

objetiva,  é  possível  facilitar  tomadas  de  decisões  e  resolução  de  conflitos  e 

direcionar  os  conflitos  ao  estímulo  da  equipe  à  criatividade,  mudanças 

construtivas e inovação. Ainda assim, a habilidade alcançada da IE compete a 

todos da organização, sendo capaz de auxiliar na produtividade e foco pessoal, 

abordando sua percepção de humor pessoal e motivação. 

Conforme a pesquisa, obtevese o resultado por aderência aos domínios, 

o  que  reflete  em  seu  comportamento  na  atuação  profissional,  foram  eles: 

“Percepção da Emoção” resultouse  56%  de  aderência  com  o  tema,  sendo 

refletido  no  comportamento  diante  do  autodesenvolvimento,  da  gestão  de 

equipes, liderança, envolvimento em equipes multidisciplinares e facilitação da 

gestão de conflitos. 

No  domínio  “Gerenciamento da própria emoção”  o  grau  de  aderência 

obtido foi de 79% refletindo o desenvolvimento do humor pessoal, como ser mais 

positivo e assertivo quanto às adversidades, motivando equipes e manter o foco 

nos objetivos, refletindo também diretamente na tomada de decisão.  

No domínio  “Gerenciamento da emoção do outro”, o grau de aderência 

alcançado foi de 59% refletindo no comportamento quanto a  forma de  liderar, 

participação de equipes multidisciplinares, na criação de laços, envolvimento e 

cooperação com o time, construção de bons relacionamentos interpessoais e na 

gestão de conflitos.  



No  domínio  “Utilização da emoção”, resultouse  em  uma  aderência  de 

71% refletindo o comportamento diante das tomadas de decisões, assertividade, 

confiança,  determinação,  flexibilidade  diante  de  novas  ideias,  enfoque  e 

informações, imaginação criativa, forma de influenciar, tolerância às frustações 

e ao estresse e persistência. 

Considerando  a  análise  e  os  resultados  obtidos  neste  trabalho, 

estabeleceuse algumas recomendações para um melhor desenvolvimento das 

habilidades  e  competências  previstas  no  PPC,  para  a  gestão  do  curso  que 

ofereça  suporte e  capacitação  ao  quadro  docente  sobre  o  tema  para  efetivar 

essas  habilidades  no  contexto  de  sala  de  aula,  considerando  abordagens 

humanísticas  e  sociais  e  aplicação  técnicas  que  provoquem  a  evolução  no 

conhecimento, para os centros estudantis que abordem o assunto e exponham 

sua importância no desenvolvimento profissional em eventos estudantis e a toda 

comunidade acadêmica, é  importante que disponha de incentivo, exposição e 

difusão  de  atividades  extracurriculares  que  enriqueça  a  evolução  da  IE  do 

discente. 

Diante  das  considerações,  podese  concluir  que  o  nível  de 

aproveitamento do curso quanto ao desenvolvimento de Inteligência Emocional 

é satisfatório, mas há oportunidades de  melhorias, auxiliando no processo de 

aprendizagem  e  desenvolvimento  do  discente,  promovendoo  no  mercado  de 

trabalho, através de habilidades para assumir cargos de gestão de pessoas.   
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ANEXO A: “Pesquisa Aplicada” 

















 

 

 

 



ANEXO B: Parecer Consubstanciado do CEP 
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