
Baixo “QE” causa quase metade das demissões 
Fernanda Martins 
 
Enquanto na hora de decidir pela admissão de um profissional, o currículo pesa, na hora da 
demissão, entram em campo os fatores emocionais. Além dos motivos relacionados à 
incompetência e à falta de resultados, também estão presentes dispensas causadas por baixo 
"Quociente Emocional" (QE), como constatou a Catho, consultoria em recursos humanos. Em 
pesquisa com 12.122 profissionais de empresas privadas em todo o Brasil, dos cinco principais 
fatores para a demissão no País, três estavam relacionados a características pessoais do 
profissional: não ter bom relacionamento com o grupo (17,8%), falta de dinamismo (13%) e 
inaptidão para liderança (11,3%). 
 
De acordo com o consultor especializado em neurociência e autor do livro "Por que a gente é 
do jeito que a gente é?"; Eduardo Ferraz, o Quociente Emocional, popularmente conhecido 
como Inteligência Emocional, é um conceito da psicologia que descreve a capacidade de se 
relacionar com outros, consigo mesmo e com as diversas situações do dia-a-dia. Segundo ele, 
o baixo Quociente àe Inteligência (QI) normalmente tende a limitar o crescimento profissional 
de uma pessoa, enquanto o baixo QE pode destruir uma carreira. 
 
A pessoa que possui QE elevado tem habilidade de se relacionar com pessoas desconhecidas, é 
resiliente, é flexível, gere bem os conflitos, tem "jogo de cintura", é equilibrado na vida pessoal 
e emocional, entre outras características. O profissional com baixo QE tem auto-conhecimento 
limitado, é intolerantes a opiniões divergentes, costuma ser teimoso, impaciente para galgar 
outros cargos na empresa, normalmente não tem consciência de suas atitudes e tem 
dificuldade em avaliar o impacto que elas causam nos demais. 
 
Conferencista e diretor do Grupo Wiesel, Gilberto Wiesel afirma que as empresas procuram por 
profissionais capazes de se autoliderar, que tenham uma visão sustentável e capacidade de 
gerar resultados com menos recursos. "Além disso, um funcionário ganha destaque ainda por 
conta de fatores comportamentais, como paixão pelo que faz, atitude, entusiasmo e vibração", 
disse. 
 
De acordo com Ferraz, as empresas contratam pelo currículo e demitem pelas atitudes. 
Contratam profissionais formados por faculdades de primeira linha, com experiência no 
exterior, fluentes em dois idiomas, e os demitem por difícil relacionamento e péssimo 
comportamento. O quadro, segundo ele, está mudando. "Nos últimos anos. as empresas tem 
dado igual valor ao QI e ao QE. Por isso, não adianta ter apenas conhecimento técnico. É 
preciso principalmente, se relacionar bem e ser flexível", disse. 
 
Para o headhunter Carlos Vítor Strougo, sócio diretor da Kadan Headhunters, as empresas 
hoje estão buscando avaliar melhor o comportamento na contratação e demitindo por 
ineficiência. As experiências somente pré-requisitos para um candidato chegar às entrevistas. 
"O que conta mesmo são as qualidades pessoais como capacidade de gestão, liderança, visão, 
capacidade de comunicação, criatividade e dinamismo", afirmou ele. 
 
A forma mais eficaz de evitar este tipo de demissão é começar a conhecer a cultura das 
empresas onde o candidato trabalhou. Para Strougo, é preciso verificar a compatibilidade do 
que o candidato está afirmando com a realidade cultural das empresas passadas. "Os 
entrevistadores tem que tentar 'enxergar' o que está por trás do desempenho teatral do 
candidato na entrevista", disse. 
 
TESTES 
 
Com a finalidade de descobrir se os futuros candidatos são agressivos, se conseguem lidar com 
conflitos ou se são muito reservados, as empresas costumam aplicar alguns testes. "Em uma 
determinada dinâmica, são sorteados papéis onde constam cargos, como gerente, 
coordenador, entre outros, e durante uma hora e meia, eles devem interpretar e interagir 
como eles. Nesse momento, a inteligência emocional começa a ser revelada", disse Ferraz. 
 



Segundo a psicóloga e gerente de treinamento da Catho Online, Rosemary Bethancourt, as 
competências comportamentais do futuro colaborador também são observadas por meio de 
testes psicológicos e confirmados também no momento da entrevista. "A postura do candidato, 
a maneira de expressar suas opiniões e lidar com situações de pressão, tudo isso é observado 
naquele momento", explicou.  
 
O quociente de inteligência emocional, segundo especialistas, pode ser aumentado em 20% a 
30%, mas, para isso é preciso investir no autoconhecimento. "Buscar ajuda de coach, livros 
interessantes, análise e avaliação 360 graus, tudo isso é indicado. É preciso dedicação diária. A 
partir de dois ou três meses já é perceptível a diferença", afirmou Ferraz, lembrando ainda que 
o processo de melhoria comportamental é para toda a vida. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 dez. 2010/1 jan. 2011, Seudinheiro, 
p. B-16.   


