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UUNNIITTAATT  DDEE  CCOONNEEIIXXEEMMEENNTT  

LLaa  iinntteell··lliiggèènncciiaa  eemmoocciioonnaall  

"Raonar i fer abstracció a partir d’emocions és un tipus de 
raciocini tan formal com el que utilitzem per resoldre un 

sil·logisme” 

John Mayer 
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Què és? 

ü La intel·ligència emocional és una variable de la personalitat que 
descriu la capacitat de percebre, entendre i gestionar informació emocional 
pròpia i aliena. El reconeixement del paper que juga aquesta capacitat en els 
raonaments i en la presa de decisions complementa el model tradicional -
basat únicament en el quocient intel·lectual (IQ)-  amb la introducció d’un 
quocient emocional (EQ). 

ü El concepte d’intel·ligència emocional deriva dels treballs en psicologia 
cognitiva de John Mayer i Peter Salovey, però qui realment va popularitzar el 
terme, a costa de despullar-lo de la seva densitat acadèmica inicial, va ser 
Daniel Goleman en el seu exitós llibre de 1995: Intel·ligència emocional. 

ü Goleman va ampliar la definició inicial estenent-la a cinc factors: 

§ Conèixer les emocions pròpies i les dels altres 
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§ Gestionar les emocions pròpies 

§ Automotivar-se 

§ Relacionar-se adequadament amb les persones 

ü Posteriorment, en col·laboració amb d’altres investigadors, Goleman va 
centrar-se en establir l’aplicació de la intel·ligència emocional en l’àmbit 
organitzatiu, especialment en la figura del líder. 

ü El líder ressonant és segons Goleman aquella persona capaç d’influir 
positivament en les emocions del grup, gestionant i canalitzant la informació 
emocional que rep de manera que es produeixi un efecte contagi que acabi 
creant un òptim clima emocional on treballar. 

ü La intel·ligència emocional pot ajudar a: 

§ Motivar els equips. 

§ Millorar la comunicació  

§ Reduir els conflictes interpersonals 

ü Les principals àrees organitzatives on es pot aplicar són: 

§ Lideratge 

§ Vendes 

§ Selecció 

§ Potenciació del talent 

ü L’estudi de les aplicacions de la intel·ligència emocional a les 
organitzacions ens permet sistematitzar la coneguda noció que l’èxit en un 
entorn de relacions humanes no ve garantit únicament per una elevada 
capacitat de càlcul racional. 

Eines 

Segons l’àrea organitzativa on vulguem potenciar la intel·ligència emocional, es 
poden usar diferents eines: 

ü Selecció: els processos de selecció poden identificar si el candidat és 
una persona emocionalment intel·ligent. La clàssica selecció per 
competències pot adaptar-se a aquest propòsit si s’identifiquen competències 
associades amb l’EQ com l’autocontrol, la comunicació, la persuasió, etc. Les 
dinàmiques de grup també són una bona eina per veure com reacciona una persona 
en un entorn determinat. A més, des de l’àmbit acadèmic on va néixer la teoria 
s’han proporcionat tests per mesurar les capacitats emocionals d’una 
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persona. El Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)1 
prové directament dels primers formuladors del concepte. Altres tests 
disponibles són l’Emotional Competence Inventory (ECI)2 i el Emotional 
Quotient Inventory (EQ-i)3. El test MSCEIT consta de 4 àrees on es demana 
als participants que: 

§ Identifiquin les emocions representades per determinats rostres 

§ Produeixin estats emocionals i en resolguin els problemes associats 

§ Identifiquin les causes de determinades emocions 

§ Descriguin com incorporar les emocions en raonaments i decisions 
que impliquen d’altres persones 

ü Lideratge: segons Goleman, pot potenciar-se la intel·ligència emocional 
mitjançant un procés de coaching perquè la presencia del coach ajuda a 
prendre consciencia emocional d’un mateix (actua com a mirall) i facilita 
l’empatia. 

ü Potenciació del talent: un equip que presenti un clima emocionalment 
intel·ligent permet que aflori el talent i la creativitat subjacents. Els seus 
integrants no s’autocensuren, no temen la reacció del grup a les seves 
idees, en definitiva, no busquen l’atribució personalista de l’èxit sinó que 
pensen en l’equip com a instància generadora d’idees i decisions. 

ü Tècniques genèriques: 

§ Formació: és possible realitzar cursos de formació en capacitats 
frontereres amb la intel·ligència emocional. De fet, hi ha 
moviments4 que demanen la introducció d’aquestes tècniques en la 
pròpia formació primària. Es basen en el principi, acceptat per 
Goleman però discutit per d’altres teòrics, que la intel·ligència 
emocional es pot treballar. 

§ Trobades informals: la potenciació d’espais i moments propicis a 
les trobades informals millora el clima emocional d’un grup. 

§ Meditació: Goleman es declara partidari de les tècniques de 
meditació d’arrel budista per potenciar la intel·ligència emocional. 
El distanciament d’un mateix, l’autocontrol i l’objectivització 
d’estats emocionals complexos són processos estretament lligats 
amb els components coneguts de la intel·ligència emocional. 

                                            

1 http://www.emotionaliq.org/MSCEIT.htm 

2 http://ei.haygroup.com/products_and_services/default_ECI_Accreditation.html  

3 https://www.mhs.com/ecom/(npicwbjm4nvjm3552w4msyrg)/product.aspx?RptGrpID=EQI  

4 http://www.casel.org/home  
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La dada 

Sovint es creu que un dels principals esculls en l’aplicació de la intel·ligència 
emocional és la dificultat de quantificar el seu impacte real. Tanmateix, s’han 
desenvolupat indicadors que permeten mesurar-lo. A www.EQperformance.com 
es recullen dades sobre els beneficis que han experimentat diverses 
organitzacions: L’Oréal ha augmentat els ingressos anuals en mes de 2 milions 
de dòlars amb la introducció de competències emocionals en els comercials; 
Sheraton Studio City ha millorat la satisfacció dels clients i augmentat el seu 
valor de mercat en un 24% en un any d’aplicació de criteris d’intel·ligència 
emocional. 

Guia de Treball 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONEIXEMENT 

En una primera fase cal veure en quin estat emocional 
està la nostra organització. Cal identificar on estan les 
mancances. Els estudis de clima són molt útils per 
detectar problemes. Algunes preguntes a fer-se són: 

• Els processos de selecció són precipitats i no 
mesuren competències interpersonals? 

• Els líders no actuen com a caixa de ressonància 
d’un bon clima emocional? 

• Els equips no treballen a ple rendiment i el 
coneixement no flueix? 

Algunes organitzacions es presten més que d’altres a ser 
millorades mitjançant la intel·ligència emocional: 

• Organitzacions de serveis. 

• Organitzacions d’innovació constant. 

• Organitzacions amb processos de risc 
susceptibles de generar tensions. 
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L’experiència 

 

ü La companyia tabaquera ha afrontat diversos processos de canvi radical 
de model organitzatiu en els darrers anys: en un primer moment va encarar 
el repte de passar de ser una organització pública poc flexible a una 
organització privada moderna. A més, l’any 1999 sorgeix el Grup Altadis a 
partir de la fusió de l’antiga Tabacalera i el grup francès Seita. 

ü En aquest entorn canviant i davant la necessitat d’adaptar els perfils 
humans de les persones de l’organització van adoptar-se les idees de 
Goleman i Boyatzis com a eina de gestió. L’objectiu era crear líders emocionals. 

ü L’assoliment d’un lideratge ressonant precisava la implicació de totes 
les persones de l’organització. 

ü Alguns dels canvis introduïts per aquest nou enfocament són: 

§ Aplanament i reducció de les estructures jeràrquiques. 

§ Delegació constant tant de poder com de responsabilitat sobre els 
projectes. 

§ El personal de suport (administratius, secretàries, etc) és 
compartit i no exclusiu de cada cap. 

§ S’introdueixen factors emocionals en els processos de selecció. 

ü La visualització del compromís amb aquesta política va ser la visita i 
conferencia de Richard Boyatzis a la seu de l’organització acompanyat pel 
president. 

AUTOMILLORA 

Segons l’àrea o àrees on haguem identificat les 
mancances cal aplicar tècniques diverses: 

• Afinament dels processos de selecció (Segons un 
estudi d’EADA només el 13% de les 
organitzacions utilitzen competències emocionals 
en la selecció). 

• Programes focalitzats de coaching i formació 
(Només un 17% ho fa). 

• Tècniques de millora del treball en equip: equips 
autogestionats, responsables i creatius. 

• Tècniques genèriques. 
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ü Els resultats d’aquest canvi cultural es tradueixen en un índex de rotació 
proper a cero, baix absentisme i en el caràcter atractiu de l’organització per 
a les potencials incorporacions. 

Materials 
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Les empreses valoren cada vegada més els trets emocionals del personal que 
contracten, com l'empatia o la humilitat. Malgrat això, en el món empresarial, 
on gairebé tot es pot mesurar amb números, existeixen dificultats per a 
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