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Inovar é preciso; 
regular é impreciso

O período em que 
estamos vivendo tem 
se mostrado um dos 
maiores aceleradores 
da transformação 
digital dos últimos 
tempos

Isso se torna mais um 
desafio para empresas de 
todos os portes e setores, 

que já vêm se esforçando, 
em ambientes cada vez mais 
conectados e competitivos, 
para gerar negócios e mitigar 
riscos. Aos governos, cabe a 
difícil missão de reduzir as 
falhas de mercado e viabilizar 
as condições para uma com-
petição saudável - ou seja, de 
produzir regulamentos que 
tragam como subproduto 
segurança jurídica, padro-
nização e confiabilidade em 
serviços e produtos, sem 
engessar os mercados. 

Essa missão, no entanto, 
muitas vezes se equipara à 
pedra de Sísifo; quando o 
regulamento entra na pilha 
de "feito" e começa a valer, 
há boas chances de já estar 
desatualizado, ou, pior ainda, 
de causar consequências não 
pretendidas, e esse regula-
mento volta (ou precisa vol-
tar) para a pilha de "a fazer". 

Vale, então, um breve 
retorno ao título parafra-
seado de Fernando Pessoa 
e que nos possibilitou essa 
reflexão: mais que nunca, 
a inovação é inexorável (ou 
seja, tê-la é preciso); a ati-
vidade regulatória, por sua 
vez, não é uma ciência tão 
exata assim (ou seja, regular 
é impreciso). 

A transformação no setor 
privado frequentemente 
acontece em ambientes de 
inovação aberta; isso significa 
que a mudança pode acon-
tecer em qualquer departa-
mento de qualquer empresa e 
em qualquer lugar do país ou 
do mundo. E não raro essas 
inovações, ou minimamente 
o princípio por detrás delas, 
tornam-se disponíveis para 
melhorias incrementais por 
outros agentes de mercado 
quase que instantaneamen-
te.

Em contraste, o dever 
regulatório é, por definição, 
uma tarefa centralizada. Por 
si só, isso já ajuda a explicar 
a diferença de agilidade 
da transformação em cada 
um dos casos. Felizmente, 
reguladores já lançam mão 
de fóruns governamentais 
internacionais ou regionais 
nos quais são discutidas 
melhores práticas regula-
tórias. A Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel), por exemplo, participa 
de reuniões da Comissão 
Interamericana de Teleco-

municações da Organização 
dos Estados Americanos e, 
também, da União Interna-
cional de Telecomunicações. 

A realidade de cada país, 
no entanto, dificulta ou im-
possibilita que regulamentos 
pensados no exterior sejam 
plug-and-play no Brasil, e 
a assimetria de informação 
entre os setores privado e 
público permanece. 

Existem algumas ferra-
mentas disponíveis para o 
regulador mitigar o risco de 
a pedra rolar rapidamente 
para o começo da montanha, 
tais como análise de impacto 
regulatório (AIR) e a transpa-
rência do processo de criação 
e revisão de regulamentos, 
incluindo a possibilidade de 
ampla participação do setor 
privado e da sociedade como 
um todo para contribuir com 
suas diferentes visões. 

Mais recentemente, alguns 
órgãos reguladores vêm tes-
tando modelos de sandbox 
regulatório - tal como estru-
turas feitas em uma caixa 
de areia, essas ferramentas 
criam ambientes controlados 
para testar ideias inovadoras 
em pequena escala e avaliar o 
impacto da regulação (ou da 
ausência dela). Finalmente, 
e não menos importante, 
existe a autorregulação. Essa 
possibilidade traz algumas 
relevantes vantagens, como: 
redução da assimetria de in-
formação, compartilhamento 
de responsabilidade social e 
jurídica, e maior especifici-
dade, agilidade e relevância 
na revisão ou proposição de 
novos regulamentos. 

Para o setor privado, a 
autorregulação é uma opor-
tunidade para padronizar 
entendimentos, abordar 
particularidades de um setor, 
e, ao mesmo tempo, gerar 
segurança jurídica e reduzir 
os custos do compliance. A 
autorregulação é, inclusive, 
prevista na Lei Geral de Pro-
teção de Dados. E a proteção 
de dados é um tema funda-
mental para o sucesso de uma 
transformação digital. Do 
ponto de vista do regulador, 
editar normas concernentes 
a áreas tão distintas como 
saúde, telecomunicações e 
mobilidade, por exemplo, 
será uma tarefa de Sísifo se 
não houver autorregulação. 

Já que inovar é preciso, 
é, pois, tempo de vermos 
protagonismo dos agentes 
privados também em temas 
regulatórios; isso ajudará 
a reduzir a imprecisão (e, 
consequentemente, aumen-
tar o sucesso) da atividade 
regulatória. É um cenário de 
ganha-ganha. 

(*) - É mestre pela Universidade 
da Califórnia e sócio-diretor 

da KPMG no Brasil. 

Philipe Moura (*)

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RENAN INACIO DA FONSECA MACIEL, profissão: aux. de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1998, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemir Maciel e de Sara Inacio da 
Fonseca. A pretendente: ABIGAIL BITENCURT SILVA, profissão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo de Assis Silva e de Marli Maria Bitencurt 
Silva.

O pretendente: ISAAC AMANCIO FERREIRA, profissão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Escada, Pe (Registrado em Galameira, PE), data-nascimento: 
13/11/1961, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Amancio 
Ferreira e de Amara da Silva Ferreira. A pretendente: DENISE APARECIDA SOARES 
RODRIGUES, profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, 
Aclimação, SP, data-nascimento: 16/02/1973, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Dorival Soares Rodrigues e de Aparecida de Jesus Rodrigues.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE LACERDA ROMAO DOS SANTOS, profissão: 
aux. administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/09/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jorge Romao dos 
Santos e de Maria do Socorro Lacerda Aquino Romao dos Santos. A pretendente: 
ALINE MARTINS SANDOVAL DOS SANTOS, profissão: aux. administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Almirante Alves dos Santos e de Marisa Martins 
Sandoval dos Santos.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

THIAGO CASTRO DO NASCIMENTO MACHADO, estado civil solteiro, profissão pin-
tor, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 051,FLS.277-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (01/10/1993), residente e domiciliado Rua Trussu, 289, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Décio Lopes Machado e de Josefina Castro do 
Nascimento. ELLEN BONI CARDOSO VIEIRA, estado civil solteira, profissão instrutora 
de treinamento, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 086,FLS.131-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (23/07/1992), residente e domiciliada Rua Trussu, 289, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Cardoso Vieira e de Tania Regina Boni 
Nogueira Vieira.

FABIANO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico em edifica-
ções, nascido no Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 076,FLS.036V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa 
e um (24/05/1991), residente e domiciliado Rua Rio Mamanguape, 553, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Ricardo Pereira da Silva 
e de Simone Pereira da Fonseca. CAROLINE DOS ANJOS BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão tecnóloga em construção de edifícios, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV-A-120,FLS.293-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ-UTIN-
GA/SP), Santo André, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e seis 
(03/01/1996), residente e domiciliada Rua Rio Mamanguape, 553, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Félix Francisco Barbosa e de Dagmar 
José dos Anjos Barbosa.

IZAIAS PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/099.FLS.272V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de 
mil novecentos e oitenta e sete (08/04/1987), residente e domiciliado Estrada Aricandu-
va, 555, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Faustino Pereira de 
Souza e de Dinalva Alves de Souza. YASMIN APARECIDA GALVÃO, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/181.FLS.009V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), 
residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 555, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Sandra Aparecida Galvão.

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDwY BATISTA DE SOUZA, profissão: serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Seguro, BA, data-nascimento: 06/06/1996, residente e 
domiciliado em Porto Seguro, BA, filho de Isael Costa de Souza e de Eliene Batista de 
Jesus. A pretendente: MARIA EDUARDA DA CONCEIçÃO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Nilza da Conceição.

O pretendente: wELLINGTON TAVARES RIBEIRO, profissão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1977, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Rodrigues Ribeiro e de Clarice Tavares Ribeiro. A 
pretendente: MARIA DE FATIMA SILVA DE LIMA, profissão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/10/1972, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Conceição de Lima e de Amorenita Rocha da Silva.

O pretendente: DJALMA LúCIO MARCIANO, profissão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/05/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Zilda Marciano das Dores. A pretendente: DIVâNIA DE 
SOUZA PINTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Penedo, AL, data-
-nascimento: 09/05/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Dorgival de Souza Pinto e de Maria Angelica de Souza Pinto.

O pretendente: FABIO NICULáU DE OLIVEIRA, profissão: agente de terminal urbano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Orlando Alves de Oliveira e de Josefa Maria 
Niculáu de Oliveira. A pretendente: PâMELA ALMEIDA SANTANA, profissão: analista 
de departamento pessoal, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
08/07/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Cristiane Almeida Santana.

O pretendente: EMERSON ADRIANO EUGENIO DA SILVA, profissão: ajudante ope-
racional, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edson Aparecido da Silva 
e de Adriana Eugenio. A pretendente: MICHELY SCHwEDICK ALVES, profissão: 
professora de educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 19/01/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Arnaldo Schwedick Alves e de Maria Odete Augusta Munhoz Alves.

O pretendente: MANOEL ANTERO FERREIRA, profissão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Taiba, PE, data-nascimento: 08/11/1958, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Antero Ferreira e de Maria Joaquina da Conceição. A pretendente: 
JULIANA DE SOUSA SANTOS, profissão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Ferreira dos Santos e de Deusanira de Sousa Pinto.

JAILTON DA GRAçA, estado civil solteiro, profissão pedreiro, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-327,FLS.129-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (20/05/1992), residente e domiciliado Rua 
Guarapá, 01, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvana da Gra-
ça. ALESSANDRA RODRIGUES FERREIRA, estado civil divorciada, profissão auxiliar 
de sala de exames especializados, nascida no Subdistrito Aclimação, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e setenta e nove (03/09/1979), re-
sidente e domiciliada Rua Orlando Fratucelli, 85, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Luiz Alexandre Ferreira e de Maria Rodrigues do Nascimento.

ROBSON FERREIRA HAZENFRATZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, nasci-
do no Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.284V-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/03/1988), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 
1.307, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rogerio Hazenfratz e de Rosimeire Izilda 
Ferreira Hazenfratz. GRACE ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida neste Distrito (CN:LV.A/097.FLS.119-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (14/06/1987), residente e domici-
liada Rua Noite Verde, 20, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Brito dos Santos e de Joselita Alves de Brito.

RAPHAEL MOTTA SAMPAIO, estado civil solteiro, profissão supervisor operacional, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-167.FLS.160 LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de março de mil novecentos e oitenta e nove (31/03/1989), resi-
dente e domiciliado Rua Mocoembu, 186, Planalto Paulista, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Edmilson Sampaio e de Maria de Fatima Motta Sampaio. MáRCIA PEREI-
RA VIEIRA, estado civil divorciada, profissão analista de relações do trabalho sênior, 
nascida no Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte 
de abril de mil novecentos e setenta e oito (20/04/1978), residente e domiciliada Rua 
Guira, 551, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Fernando Pereira Vieira e de Ana Maria Vieira.

GUSTAVO VALENTIM PINHEIRO DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de faturamento, nascido em Boituva, neste Estado, Boituva, SP no dia sete de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente e domiciliado Guiomar 
Perim de Camargo, 113, de Lorenze, Boituva, neste Estado, SP, filho de Clodoaldo José 
Pinheiro de Freitas e de Juraci Valentim Maciel de Freitas. DáVYLA OLIVEIRA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Quixelô, Estado do Ceará, Quixelô, CE 
no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e seis (21/10/1996), residente 
e domiciliada Rua Goiatá, 185, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Simão da Silva e de Luzabete Vieira de Oliveira."Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Boituva, Neste Estado”.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: LUIS FILIPE NEVES, profissão: enfermeiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1995, residente e domiciliado em Guarulhos, 
SP, filho de Jose Augusto Neves e de Geralda Pedrolina Santos Neves. A pretendente: 
JAIANE FIGUEIRêDO TEIxEIRA, profissão: técnico de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jailton de Sousa Teixeira e de Ana Maria Figueirêdo Teixeira.

O pretendente: ROBSON DE SOUZA AVELAR, profissão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Mendes, RJ, data-nascimento: 03/04/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joel Reis de Avelar e de Lea de Souza. A preten-
dente: ANGÉLICA SOARES FERREIRA, profissão: pedagoga, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Anita Soares Ferreira.

O pretendente: FáBIO VIEIRA LIMA, profissão: técnico de refrigeração, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Dimas dos Santos Lima e de Regina Vieira Lima. A pretendente: 
ALESSANDRA DA SILVA FERREIRA LUIZ, profissão: técnica de enfermagem, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1990, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Ferreira Luiz e de Helenice Carvalho da Silva.

O pretendente: LEVI TARGINO DA SILVA, profissão: professor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1985, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Targino da Silva e de Severina Targino da Silva. 
A pretendente: DULCINÉIA REGINA PEREIRA, profissão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Marília, SP, data-nascimento: 23/06/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Pereira e de Edina Maria de Jesus Pereira.

O pretendente: JOÃO FAGUNDES MELQUIADES, profissão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 12/06/1965, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Melquiades de Sousa e de 
Ercilia Lopes dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA ROCHA ESTEVES, 
profissão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Berilo, MG, data-nascimento: 
11/08/1967, residente e domiciliada neste Distrito, Lajeado São Paulo, SP, filha de João 
Rocha de Souza e de Maria Esteves da Silva.

O pretendente: CLEBER ALMIRANTE DE OLIVEIRA, profissão: operador de monitora-
mento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1993, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisco Sergio Nascimento de 
Oliveira e de Alessandra Nascimento Almirante. A pretendente: MONIK EVELYN DIAS 
DA SILVA, profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 06/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Reinaldo Pereira da Silva e de Raquel de Oliveira Dias.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Richard Vasconcelos (*)

É neste momento que percebemos 
como disciplinas como “Emo-
ções e Sentimentos” ou “Alfabe-

tização Emocional” fizeram falta na vida 
escolar. Inteligência Emocional é ter 
consciência das emoções, conhecê-las 
profundamente e saber lidar com elas, 
seja nos relacionamentos pessoais ou 
no trabalho. Segundo Daniel Goleman, 
autor do best-seller “Inteligência Emo-
cional” e grande referência mundial 
neste assunto, pessoas de sucesso têm 
66% de suas habilidades conectadas ao 
Quociente Emocional (QE), quando 
apenas 33% são relacionadas ao Quo-
ciente Intelectual (QI). 

Por muitos anos, no entanto, os 
sentimentos foram desprezados pelas 
pesquisas e pelo ambiente de trabalho, 
mas hoje já sabemos que a razão, a 
técnica e a precisão não são as únicas 
habilidades responsáveis pelo sucesso 
na carreira. Se o QI leva um profissional 
a entregar os melhores resultados da 
companhia, é o QE que o levará à li-
derança. Quando observamos gestores 
bem-sucedidos, percebemos que 85% 
de suas competências vêm do QE e 
somente 15% do QI. 

Estou falando de autoconfiança, auto-
controle, zelo, persistência, capacidade 
de automotivação, interesse genuíno 
no outro, empatia e a consciência de 
que bons resultados são frutos de bons 
relacionamentos e de um trabalho em 
equipe, feito a várias mãos. Com isso 
fica mais fácil nos aproximarmos do que 
buscamos, de nossas metas e objetivos, 

Inteligência emocional é 
fundamental para a produtividade

Hoje muito se fala em Inteligência Emocional (IE), mas geralmente só nos damos conta dessa habilidade 
(ou da falta dela) quando visualizamos o quão complexo é o nosso mundo interno

notícia é que a IE também pode ser 
desenvolvida: é possível, sim, poten-
cializar sua capacidade de conduzir 
suas emoções de forma que trabalhem 
a seu favor.

Não se trata de evitar ou parar de 
ter sentimentos como raiva, tristeza, 
frustração, ciúmes, dentre outros. Na 
realidade isso nem seria possível. O 
trabalho reside em conhecer nossos 
sentimentos, saber reconhecer nossas 
emoções, identificar nossos gatilhos 
emocionais negativos e positivos, con-
trolar o impulso emocional e aprender 
a conduzir tudo isso da melhor forma, 
lidando tranquilamente com os rela-
cionamentos. Quando desenvolvermos 
nossa IE continuaremos a nos zangar 
com pessoas e situações, mas sabere-
mos nos zangar com a pessoa certa, na 
medida certa, pelo motivo certo e da 
maneira certa.

Os momentos de incerteza e dificul-
dades, como a que estamos vivendo 
agora, são as melhores oportunidades 
para desenvolver nossa inteligência 
emocional. Portanto, não deixe escapar 
a chance de realizar um curso, ouvir um 
podcast ou uma palestra (a distância) 
sobre o assunto. Com ensinamentos 
simples, você entenderá como o cére-
bro processa as emoções e como lidar 
com os quatro pilares fundamentais da 
inteligência emocional: Autoconsciên-
cia, autogerenciamento, consciência 
social e gerenciamento das relações.

(*) - É CEO da LEO Learning Brasil, uma das 
principais empresas de educação corporativa 

digital, mestre em Tecnologias Educacionais pela 
University of Oxford e atua há 15 anos no mercado 

de educação.
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e ela impacta até em nosso bem-estar 
físico e na produtividade. Quando não 
controlamos nossas emoções acabamos 
reagindo negativamente, sem pensar, 
de forma desordenada e, consequen-
temente, perdemos oportunidades, 
acabamos com nossas carreiras e afe-
tamos as relações.

As estatísticas nos mostram que, em 
todo o mundo, a depressão e outros 
transtornos ansiosos estão entre as 
principais causas de afastamento do 
trabalho e são considerados o mal do 
século. Segundo estimativas da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS), a 
depressão será a doença mais comum 
na próxima década. Ou seja, temos que 
aprender a manejar nossas emoções o 
quanto antes.

Nos momentos atuais, precisamos 
saber como circular nesse mundo do 
sentir. Mas não é porque não aprende-
mos isso na infância, adolescência ou 
na vida escolar de maneira geral, que 
não podemos adquirir essa habilidade. 
Esta não é uma tarefa fácil, mas a boa 
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