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possível medir a inteligência de um
executivo? Segundo o psicólogo ame-
ricano Justin Menkes, a resposta é sim.
Ele afirma que a capacidade de um pro-

fissional pode ser determinada por meio de
simulações de suas respostas a situações co-
muns no mundo corporativo. Sua ferramen-
ta leva em consideração três habilidades es-
senciais para o desempenho do gestor: reali-
zar tarefas, trabalhar com pessoas e se auto-
avaliar. Justin usa como base de seu método
o teste de QL É isso mesmo: estamos falando
da velha avaliação escolar, aquela que já foi
severamente criticada por classificar e rotu-
lar pessoas de acordo com seu resultado. Em
seu livro Inteligência Executivo - A Essência de
Todos os Grandes Líderes (Editora Rocco), Justin
argumenta que, como o teste de QI caiu em
descrédito, as avaliações de emprego passa-
ram a explorar apenas o aspecto comporta-
mental. Trata-se, diz ele, de um equívoco: ao
fazer essa opção, as empresas dão prioridade
para profissionais que são bons de instinto,
mas que não são necessariamente os mais
inteligentes. Do teste de QI, o psicólogo usa
o formato de perguntas objetivas, em que o
candidato se depara com situações inéditas
para ele. Isso o obriga a usar o raciocínio pa-
ra responder, e não a memória. "A inteligên-
cia executiva representa a habilidade que um
profissional precisa ter para entender a natu-
reza de um problema e a melhor maneira de
resolvê-lo", diz Justin.

DuPont e Unilever são duas das companhias
que já contrataram os serviços de Justin. Há oi-

to meses, ele vendeu seu método para a empre-
sa americana de recrutamento Spencer Stuart.
Abaixo, você vai ver o teste publicado no livro
e as perguntas que o psicólogo usa para ava-
liar a inteligência de executivos. Cada questão
tem duas possíveis respostas. Evidentemente,
o mundo corporativo é bem mais complexo
que um teste de múltipla escolha. Mas, para
ter acesso às outras perguntas, é preciso con-
tratar a consultoria de Justin.
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