
QI contrata e QE demite 
João Brillo 
   
Atualmente as iniciativas de desenvolvimento de inteligência emocional têm sido objeto de muita 
discussão, especialmente entre os profissionais da área de recursos humanos, face ao acanhado 
retorno dos investimentos em treinamento e desenvolvimento desta competência. É necessário ir 
além da discussão, se inteligência emocional é nata ou se pode ser desenvolvida.  
 
Trata-se comprovadamente de fator crítico de sucesso profissional, pois nas organizações ainda 
prevalece o paradigma da contratação por Quociente de Inteligência (QI) e da demissão por 
Quociente Emocional (QE). O ciclo de vida de gestão de pessoas começa com o processo de 
recrutamento e seleção. As organizações mais bem-sucedidas nesse processo conseguem 
selecionar novos talentos para solucionar seus problemas. Outras nem tanto, acabam atraindo 
involuntariamente outros problemas.  
 
Um dos fatores que contribui para isso é o fato de que as pessoas que deixam transparecer 
deficiências de formação técnica, muitas vezes perdoáveis, já não o fazem em relação ao 
comportamento, revelação sabidamente passível de eliminação sumária. Esse jogo de esconde-
esconde acaba, às vezes, trazendo para a organização uma bomba de efeito retardado. Por isso é 
tão necessário investir nos processos de seleção de modo a capturar exatamente a aderência do 
perfil comportamental à cultura da organização. Daí boa parte das seleções bem-sucedidas 
focarem as entrevistas finais num bom e descontraído bate-papo sobre a experiência de vida, de 
um modo geral, com menos ênfase a fatores técnicos, requisitos mínimos verificados 
anteriormente, por análise de currículo, dinâmicas de grupo, testes situacionais, etc.  
 
Avançando no ciclo, existe a fase de retenção e desenvolvimento de talentos, onde são aplicadas 
técnicas de mensuração e treinamento de QE, visando desenvolver a capacidade de 
autoconsciência, autocontrole, motivação, empatia, aptidão social, entre outras. Tal processo de 
desenvolvimento deve ser percebido como uma ajuda da organização para as pessoas romperem 
paradigmas comportamentais.  
 
Para mensuração do QE são aplicadas ferramentas 360º, cujos resultados hierarquizados 
permitem focar o treinamento de forma individualizada para os quesitos com maior oportunidade 
de expansão.  
 
Cabe destacar a miopia de boa parte dos programas de desenvolvimento de QE, pois há uma 
tendência de adotar a mesma metodologia de ensino para desenvolvimento de habilidades 
técnicas, baseadas em lógica. Por exemplo, logo após um treinamento de habilidade em 
matemática financeira, é possível ser observada a aquisição desse conhecimento, diferentemente 
de desenvolver empatia, cujo processo exige prática duradoura de feedback e também coaching.  
 
Um dos fatores que dificulta esse aprendizado é o fato de as grades escolares não contemplarem 
adequadamente o desenvolvimento de inteligência emocional, fator crucial nas organizações. Ou 
seja, o sistema educacional, centrado basicamente no desenvolvimento de QI, no limite, pode 
estar formando profissionais para o insucesso.  
 
É importante enfatizar que para ser efetivo, o processo de desenvolvimento de QE deve ter 
conseqüência, ou seja, a inteligência emocional deve ser parte integrante do modelo de 
competências da organização. Os profissionais que demonstrarem consistentemente evolução 
nessa competência devem ser destacados para promoções, crescimento salarial ou outras formas 
de recompensa, baseada em avaliação sistemática, dentro do ciclo de gerenciamento de 
desempenho.  
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