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Cursou Disney Institute: Managing  
for Creativity & Innovation (USA)  

Especialização em Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)  

Mestrado em Engenharia de Produção e Qualidade pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)  

Formada em Marketing, pela Escola 
Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) 

MBA Gestão Estratégica de Vendas pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV)  

Cer$ficada	  em	  Gerenciamento	  da	  
Raiva	  (Growth	  Central	  -‐	  USA)	  	  

Tratamento da correspondência 
sobre assuntos particulares ou 

confidenciais 

A competência emocional  é 2 X mais importante do que 
habilidades técnicas ou intelectuais.  
ü  aumento da performance,
ü maior motivação,
ü maior inovação,
ü  confiança,
ü  liderança e gestão eficiente e
ü  excelente trabalho de equipe.

Técnologia, Informação e Gestão. 

Foco no 
Presente 

Sim 

Impulsivo 

Reflexivo 

Foco no Futuro 

Não 

A Vida é uma 
Tentação 

VUCA 
  

V = Volatilidade (velocidade e forças das mudança) 

U = A incerteza. A falta de previsibilidade. 
C = Complexidade. A variedade dos fatores 

decisórios. 

A = A ambiguidade. A turvação da realidade. 

“Enterre os mortos, 
feche os portos e cuide 
dos vivos.”    Marques de Pombal

1755 



20/09/16	  

2	  

• Visão
• Entendimento
• Clareza
• Agilidade

• Aprendizagem rápida
• Adequabilidade posso dançar

com as circunstancias sem
perder a essência

• Relacionamentos
• Tomada de decisão ágil
• Resiliência

competências 

Ver as 
coisas  

de pontos 
de vista 

diferentes 
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Darwin 

Quando eu estou 
comprometido eu pergunto. 

Quando não estou eu 

explico. 

FAÇA 

Voz  
38% 

Palavras 
7% Expressão 

55% 
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Achologia 

Julga 

Condena 

Sentência 

90% do nosso sofrimento 
acontece por causa das 
nossas interpretações! 

Ninguém pode criar 
sentimento no outro. 

Enganar-se quanto a linguagem 

Ofender-se / Enervar-se 

Distrair-se 

Presumir 
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Quanto vale 

seu SIM se 

você nunca 

disse NÃO? 

Comunicação  
Assertiva 

•  Escuta Ativa 
•  Identificando  o que é essencial na questão 
•  Praticando a empatia 
•  Evitando rodeios ou manipulações; 
•  Linguagem corporal apropriada 
•  Definindo os limites (até onde ir) 

Não Ouve 

Grita 

Intimida 

Interrompe 

Xinga 

Ameaçado 

Zangado  

Ressentido 

Amedrontado 

Vingativo 

COMPORTAMENTO O OUTRO REAGE 

Depressão 

Sarcasmo 

Manipulação 

Batidas de Porta 

“Baixo Astral” 

“Duas Caras” 

Mau Gênio 

Chantagem 

Confuso 

Frustrado 

Ressentido 

Agredido 

Enraivecido 

Resistente 

O OUTRO REAGE 

INDIRETAMENTE AGRESSIVO 

COMPORTAMENTO 

PASSIVO 
Atitude de Martir 

Auto-piedade 

Baixa Energia 

Falta de Idéias 

Lamentos 

Pedidos Especiais 

Expressão Depressiva 
Desmotivado 

Sem Confiança 

Inveja os Outros 

Afastado 

Sem Energia 

Aborrecido 

Sem Descanso 

Voz Firme, agradável 

Bom Contato Visual 

Naturalemente Relaxado 

Ouve e Encara Problemas 

Coloca Claramente 

Necessidades e Vontades 

Aceita Recusas Sem Pânico 

Bem Informado 

Ouvido, Considerado 
Relação Adulta 

Livre para Tomar Iniciativa 

Dar Sugestões 

Discutir Erros 

Assertivo 
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Comunicação Assertiva 

Emoções 

Cérebro	  	  

200	  milhões	  	  
de	  anos	  

100	  mil	  	  
anos	  

Phineas 
GAGE!
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Emocionalidade 

Estado	  de	  ânimo	  
Emoções	  	  

Estado	  de	  Ânimo	  

É	  o	  pano	  de	  fundo,	  o	  contexto	  da	  nossa	  vida	  
emocional.	  Somos	  possuídos.	  	  
Condiciona	  nossas	  ações. 	   	   	  	  

Postura	  posiHva	  com	  relação	  a	  vida?	  Ou	  não?	  	  

FAMILIAR	  
Ciclos	  ClimáHcos	  

cultural	  

E	  ….Estado	  de	  ânimo	  

	  

	  

Não importa o que me acontece sempre estou  
assim… 

Estado	  de	  Ânimo	   § Militares incorporam na estratégia “cuidar do moral da tropa.” 

§ “Na guerra o moral vale 3/4.” Napoleão 

Emoções  
Cada	  vez	  que	  ocorre	  uma	  interrupção	  no	  fluir	  da	  vida-‐	  ocorre	  
uma	  emoção.	  As	  emoções	  são	  específicas	  e	  reaHvas.	  São	  
precedidas	  por	  ocorrências.	   •  Um pneu que fura... 

•  Um elogio.... 
•  Uma crítica.. 

Fome	  

Estresse 

Ansiedade 

Cansaço 

Doença  
dor ou mal estar	  

Drogas	  

Álcool	  

As 7 Condições que Intensificam o 
Funcionamento do Cérebro Primitivo 
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O	  QUE	  FAZER?	   Cartografia  da  Raiva

Algo	  aconteceu.	  
Alguém	  é	  responsável.	  
Essa	  pessoa	  me	  prejudicou.	  
Foi	  injusto	  (abuso,	  descuido).	  
Desejo	  casHgar	  essa	  pessoa	  –	  
“dar	  o	  troco”.	  
	  

Fonte	  –	  Julio	  Olalla	  M.	  (Newfield)	  

	  
	  

      Maneiras básicas de lidar 

Engolir	  

Explodir	  

Administrar	  

3

Pele:	  Acne,	  Psoriasis,	  eczema,	  dermaHtes,	  	  

InferHlidade,	  perda	  de	  interesse	  

Não	  absorve	  os	  nutrientes,	  	  redução	  do	  
metabolismo,	  inflamação,	  	  diabetes,	  rítmo	  
alterado	  -‐	  Diarréia	  ou	  consHpação	  

Insulina	  alterada,	  risco	  de	  diabetes,	  
obesidade	  

Gastrite,	  úlcera,	  alergia	  alimentar,	  refluxo,	  
azia,	  náusea,	  perda	  de	  apeHte	  

Alta	  de	  pressão,	  ataque	  cardiaco,	  arritmia,	  
alta	  do	  colesterol,	  derrame	  

Mudança	  de	  humor,	  insônia,	  irritabilidade,	  
diminuição	  da	  concentração,	  ataque	  de	  
pânico,	  falta	  de	  energia,	  ansiedade.	  

Dores	  musculares,	  inflamações,	  dores	  nas	  costas,	  <	  
Densidade	  óssea,	  propensão	  a	  osteoporose	  	  	  
Baixa	  do	  sistema	  imunológico.	  

Inteligência	  Social	  –	  empaHa.	  	  
Leitura	  do	  ambiente.	  Processo	  externo.	  

• A	  regulação	  emocional	  é	  um	  processo	  interno	  que	  
ocorre	  em	  três	  momentos:	  

1.  A	  Tomada	  De	  Consciência;	  

2.  O	  Reconhecimento;	  	  

3.  E	  A	  DomesHcação	  Da	  Emoção.	  

Inteligência	  Emocional	  	  

O Que Resiste 

Persiste 
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• Tem muita credibilidade, pois costuma cumprir o que promete. 

• Gosta de resolver problemas 

• Tem dificuldade para fazer amizades e para se relacionar com as pessoas. 

• Não consegue se expressar com clareza 

• Evita conflitos e confrontos de relacionamentos, mas é teimoso em seu ponto 

de vista.  

• Por vezes se perde na busca incessante de maiores informações, 

esquecendo-se de ir para a pratica/ação. 

• Não gosta de mudanças 

• Precisa aprender a ser menos detalhista e olhar mais para  

o todo 

 

Minimizando Conflitos com o 
Mago 

 
Atraia-os com perguntas fechadas 
Discuta logicamente os problemas 
Permita-os expressar seus pensamentos 
Reconheça seus pensamentos e esforços 
Dê apoio com fatos e evidências 
Apresente por escrito 
Dê tempo e espaço para revisar 
Permita-os expressar as suas preocupações 
Encoraje uma decisão 

Metódico /Mago 

•  Vá devagar 

•  Evite surpresas de última hora 

•  Trabalhe com números 

•  Não seja emocional 

•  Seja formal e discreto 

META	  
	  Harmonia	  

ABORDAGEM	  À	  VIDA	  
	  Foco	  na	  estabilidade,	  valores	  e	  
apoio	  aos	  outros	  

VISTO	  PELOS	  OUTROS	  
	  	  Suave	  e	  Dócil	  

Pergunte o que está na mente deles, use questões 
abertas 
Crie um ambiente de confiança, torne seguro o 
discordar 
Simpatize com eles 
Discuta impacto nos relacionamentos 
Não force uma decisão 
Verifique se eles estão prontos para prosseguir 
Trabalhe cooperativamente nos próximos passos 
Fortaleça os relacionamentos a longo prazo 

Minimizando Conflitos com 
o Amante 
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Afável / Amante 

•  Seja amigável 

•  Tente uma aproximação pessoal 

•  Desenvolva credibilidade 

•  Não faça grandes revoluções 

META	  
Reconhecimento	  

ABORDAGEM	  À	  VIDA	  
Diversão	  e	  Interação	  

VISTO	  PELOS	  OUTROS	  
Desorganizados	  

 Deixe-os desabafar 
Simpatize com a preocupação deles 
Reconheça-os pelas suas contribuições 
Pergunte pelas ideias, seja orientado para 
o futuro 
Foque em grandes exemplos, não em 
detalhes 
Mostre entusiasmo 
Esclareça os próximos passos, registre-os  

Minimizando Conflitos com o Rei Sociável / REI 

•  Demonstre interesse pela pessoa 

•  Apóie suas idéias 

•  Não apresse a conversa 

•  Faça um resumo por escrito 

META	  
Conquistas	  pessoais	  e	  novos	  
desafios	  

ABORDAGEM	  À	  VIDA	  
Autosegurança	  
Foco	  na	  ação	  

VISTO	  PELOS	  OUTROS	  
Impaciente	  

Escute, deixei-os desabafar 
Identifique as preocupações específicas 
Preste atenção às necessidades por resultados 
Esteja disposto a enfrentá-los 
Seja direto e concreto 
Forneça opções 
Peça por uma decisão ou compromisso  

Minimizando Conflitos com o Guerreiro 
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Obstinado /Guerreiro 

•  Vá direto ao ponto 
•  Fale em termos específicos 
•  Seja organizado, rápido e objetivo 
•  Seja pontual 
•  Dê o máximo de opções 

Como Fazer um Pedido  
Bem Feito 

PEDIDOS 
 
 
 
 
PEDIDOS (são quase mágicos, pois quando bem feitos podem 
mudar a relação). Ato central da vida (fazemos pedidos o tempo 
todo) 

• Eu te peço que faça algo em um tempo determinado 

• Quando peço gero uma oportunidade real de acontecer algo 

• Todo pedido tem um ato de compromisso de quem pede 

• Quando não peço nada, nada vai acontecer 

• É a possibilidade de algo novo, nova realidade 

Um pedido tem os seguintes 
componentes:  

 
1. Quem pede (orador) 
2. A quem é pedido (ouvinte) 
3. Ação futura  
4. Tempo (geralmente não é mencionado) 
5. Pressuposto de competência (preciso acreditar que a 
pessoa para quem peço tem competência) 
6. Condições de satisfação (como vou considerar que meu 
pedido foi atendido; dificilmente explicitamos)  
7. Compartilhamento de clareza (os dois têm que entender o 
que exatamente está sendo pedido) 
8. Sinceridade 
9. Algo que falta, o que gera o pedido. 

Por que nos apegamos a comportamentos 
que já não nos servem mais? 
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Razões Pelas Quais Não 
Abandonamos Nossas Ferramentas. 

  Preste atenção.  
  Justificativa.  

 Confiança.  

 Controle.  

 Habilidade para abandonar as ferramentas. 

 Habilidade na atividade substituta.  

  Fracasso.  

 Dinâmica social.  

 Consequências.  

  Identidade.  

`	  

Os	  Quatro	  Vilões	  	  

1.  “Pensamento	  Holofotes"	  Nós	  nos	  concentramos	  
no	  óbvio	  e	  visível.	  

2.  Caímos	  em	  viés	  de	  confirmação.	  Desenvolvemos	  
uma	  crença	  rápida	  sobre	  algo	  e	  depois	  buscamos	  
informações	  que	  confirmam	  essa	  crença.	  

3.  Excesso	  de	  confiança.	  Nós	  assumimos	  que	  
sabemos	  mais	  do	  que	  realmente	  sabemos	  e	  
Hramos	  conclusões	  precipitadas,	  pensando	  que	  
podemos	  prever	  com	  precisão	  o	  futuro.	  

`	  

Os	  Quatro	  Vilões	  	  
1.  “Pensamento	  Holofotes"	  Nós	  nos	  concentramos	  

no	  óbvio	  e	  visível.	  
2.  Caímos	  em	  viés	  de	  confirmação.	  Desenvolvemos	  

uma	  crença	  rápida	  sobre	  algo	  e	  depois	  buscamos	  
informações	  que	  confirmam	  essa	  crença.	  

3.  Excesso	  de	  confiança.	  Nós	  assumimos	  que	  
sabemos	  mais	  do	  que	  realmente	  sabemos	  e	  
Hramos	  conclusões	  precipitadas,	  pensando	  que	  
podemos	  prever	  com	  precisão	  o	  futuro.	  

4.  Nos	  distraímos	  com	  as	  emoções	  de	  curto	  	  	  	  	  	  
prazo.	  

`	  

WRAP	  

•  Ampliar	  as	  suas	  opções.	  
•  Realidade	  -‐	  testar	  suas	  hipóteses.	  
•  Mantenha	  distância	  antes	  de	  decidir.	  
•  Prepare-‐se	  para	  estar	  errado.	  

Pesquisa em psicologia revelou 
que as nossas decisões são 
interrompidas por uma série de 
preconceitos e irracionalidades. 
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Eu era feliz e não sabia 

Quando eu… 

Comparação 

Eu sempre fui assim 

Expectativas 

Cromossomos  
X 

Comosomos 

Guardar	  mágoas	  é	  
permiHr	  que	  alguém	  
more	  de	  graça	  na	  sua	  

cabeça.	  

The image part with relationship ID rId3 was not found in the file.

Lixo Físico 
x 

Lixo Mental 

Felicidade 
Bem estar 

50% 

10% 

40% 

Base Genética 
Circunstancias da vida 
Comportamento 

Fonte:  
Sonja Lyubomirsky 
(The How of Happiness) 
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Significado	  

Planejamento	  

O$mismo	  

Esperança	  

Relacionamentos	  

Temperança	  Utilidade 

Crossfit da Raiva Lidando com Fortes Emoções 

Algumas pessoas mudam quando 
vêem a LUZ, outras quando 

sentem o CALOR. 
Caroline Schroeder 

www.patriciasantos.com.br 

Saúde, PAZ e 

Amores 

correspondidos! 

Obrigada =) 


