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Empresas começam a usar testes para mapear Quociente Emocional; saiba o que é isso. 
 
G quociente de inteligência (QI) é um conceito disseminado há muito tempo, usado para medir 
o raciocínio lógico e as capacidades cognitivas de um indivíduo. 
 
Usando o QI, é possível aprender, graduar-se e especializar-se em alguma área. Para ser bem-
sucedido na carreira, entretanto, é preciso saber fazer também um bom uso do chamado 
Quociente Emocional (QE). "Não adianta ter pós-graduação, doutorado, MBA e não estar 
preparado emocionalmente para usar tudo isso de maneira efetiva e funcional", afirma o 
diretor-executivo da Gauss Consulting, Orlando Pavani Jr. 
 
O caso "padrão", de acordo com ele é o de profissionais intelectualmente perfeitos e que 
possuem todos os requisitos técnicos para agir de um determinado modo, mas que 
apresentam um comportamento diferente e, obviamente, insatisfatório. 
 
Quando isso acontece, o ideal é mapear a inteligência emocional da pessoa para identificar 
quais os pontos mais fracos e, a partir daí, dar a ela o treinamento adequado. Isso se faz por 
meio de testes como o EQ MAP, no caso da Gauss Consulting. 
 
"0 questionário tem 258 perguntas que, depois de respondidas são processadas e se 
transformam em um gráfico contendo 20 escalas, que compõem o quociente emocional", 
explica Pavani. Consegue-se medir, assim, itens que a princípio são subjetivos como 
flexibilidade, integridade, expressão, consciência emocional sua e dos outros, foco, intuição, 
poder pessoal, entre outros (veja exemplo nesta página). 
 
Vale ressaltar, entretanto, que o gráfico por si só não significa muita coisa. "Aplicamos o teste 
em funcionários de empresas que nos contratam. As explicações dos resultados são dadas já 
durante um treinamento, para que a pessoa tenha condições de tirar suas próprias 
conclusões", diz. Não existe, portanto, um gráfico certo ou errado, mas sim muito ou pouco 
adequado para determinada função. 
 
A aplicação desse tipo de teste no mundo corporativo, porém, ainda não é tão disseminada. 
Para a diretora da D.A. 
 
Gestor brasileiro adia conflitos e feedback negativo, diz especialista Consulting, Barbara 
Demange, a popularização dos testes de inteligência emocional será um processo natural. 
 
"Isso tudo é relativamente novo. Primeiro surge o conceito e só depois ele torna-se aplicável. 
As consultorias desenvolveram ferramentas para medir isso e orientar as empresas de forma 
concreta há cerca de cinco anos", afirma. 
 
Para ela, principalmente no recrutamento e promoção para posições de liderança, o 
mapeamento do quociente emocional deveria ser indispensável. "Se você não conseguir 
gerenciar suas emoções e transmiti-las da melhor maneira para os outros, também não 
conseguirá gerenciar pessoas." 
 
Húngara, Barbara revela que os executivos brasileiros geralmente apresentam uma 
característica bastante peculiar: eles evitam conflitos a to do custo. "É uma coisa cultural. Os 
gestores brasileiros têm uma enorme dificuldade em gerenciar conflitos e dar feedbacks 
negativos. Acabam sempre adiando ou tentando minimizar o problema, ao invés de enfrentá-
lo. Isso diz muito sobre a inteligência emocional." 
 
Mesmo que as empresas não peçam ainda para as consultorias aplicarem testes específicos de 
quociente emocional nos candidatos, o perfil das vagas a serem preenchidas sempre traz 
algumas dessas características, além das qualificações técnicas. 
 



"Temos de nos certificar que o candidato possuiu os valores desejados e está alinhado com a 
cultura da organização. Na entrevista podemos focar algumas habilidades específicas da 
função como saber trabalhar sob pressão", afirma a especialista em recrutamento da Robert 
Half, Ana Carla Guimarães. 
 
Caso os clientes não assinalem características pessoais e emocionais para uma colocação, Ana 
Carla afirma que conversa com o gestor para levantar mais informações sobre a vaga. 
 
"Fazemos uma reunião para descobrir que tipos de comportamento poderão impactar 
positivamente e negativamente no desempenho da função e abordamos esses aspectos na 
entrevista. Caso contrário não será uma contratação eficiente." 
 

 
Leia mais: 
 
Daniel Goleman popularizou o conceito 
 
A teoria das inteligências múltiplas, desenvolvida pelo psicólogo Howard Gardner ao longo de 
20 anos e que ganhou força no início da década de 90, afirma que o ser humano não possui 
apenas a inteligência lingüística e a lógica, usadas nos testes de Ql., mas também a espacial, 
musical, corporal, naturalista, intrapessoal e interpessoal. 
 
O também psicólogo Daniel Goleman concentrou suas pesquisas nestas duas 
últimas.desenvolvendo mais profundamente e popularizando o conceito da inteligência 
emocional, que passou a ser uma ferramenta importante no mundo corporativo. "Ela permite 
às empresas aperfeiçoarem seus processos de seleção, escolhendo indivíduos que tenham, por 
exemplo, controle de impulsos inadequados e manejo das próprias emoções e que sejam 
capazes de se auto motivarem e resistir a frustrações", diz o consultor da Consensorh 
Recursos Humanos Paulo César Ribeiro. 
 
Para ele, uma organização é um núcleo social, portanto, deve estar em equilíbrio para 
conseguir atingir aquilo a que se propõe. "Sabe-se, hoje, que empresas com baixo índice de 
inteligência emocional apresentam, dentre várias conseqüências negativas, alto turnover, 
baixa produtividade, resistência às mudanças, baixas vendas, equipes que não funcionam e 
até mesmo alto índice de acidentes, ações trabalhistas e violência", afirma. 
 
Seja por meio de testes práticos ("desde que reconhecidos pelo Conselho de Psicologia", 
ressalta), por observação do indivíduo em grupo ou por entrevistas, Ribeiro diz que o 
importante é identificar o que precisa ser trabalhado para a total adequação do profissional ao 
cargo. E avisa: "Equilíbrio emocional não é algo fácil de ser obtido, tampouco é uma questão 
genética; é algo que se aprende e que pode ser melhorado por meio de treino, esforço e 
persistência." 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 set. 2008, Empregos, p. Ce2. 


