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Por que um executivo recém-formado converte-se num sucesso espetacular e outro torna-se um 
fracasso inapelável? Durante décadas, os responsáveis pela contratação de gerentes e conselhos 
diretores de empresas gastaram considerável energia tentando descobrir o que distingue futuros 
astros empresariais de apenas mais uma mediocridade. Será carisma? Inteligência emocional? Ou 
simplesmente um profundo conhecimento do setor em que trabalham? 
 
Nenhuma das anteriores, afirma Justin Menkes. Em seu ponderado "Executive Intelligence: What 
all Great Leaders Have" (Inteligência Executiva: O que Todos os Grandes Líderes Têm), o 
psicólogo e consultor empresarial de Los Angeles argumenta persuasivamente que a verdadeira 
resposta é: raciocínio superior e habilidades para solucionar problemas que permitem ao 
executivo enxergar através da confusão de dados conflitantes e "criar uma solução sob medida, 
adequada a cada situação particular". O autor cita Jack Welch, David Packard e Sam Walton, entre 
outros, como líderes que cresceram porque foram grandes pensadores críticos, possuindo a 
elusiva inteligência referida no título do livro. Menkes apresenta uma estimulante análise de um 
tópico importante, mas prepare-se para uma conclusão insatisfatória. 
 
Longe de ser um árido tomo de recursos humanos, "Executive Intelligence" oferece uma 
estimulante visão geral de como a definição de inteligência evoluiu ao longo dos anos. Menkes 
destila toneladas de pesquisa complexa e as traduz em linguagem acessível. Como complemento, 
há entrevistas com CEOs bem-sucedidos, como Andrea Jung, da Avon Products Inc., e Kevin 
Rollins, da Dell Inc., que discutem suas próprias filosofias de contratação e estilos de liderança. 
Um exemplo do pensamento crítico de Jung: sua decisão, quando à frente do marketing de 
produtos, de reunir-se com e cultivar relações com as vitais representantes de vendas da Avon, 
em vez de impor mudanças "por decreto", de cima para baixo. A equipe de vendas 
predominantemente feminina não estava aceitando a comercialização de linhas de perfumes mais 
caras, que, temiam as vendedoras, suas atuais clientes não comprariam. Em reuniões pelo país 
inteiro, Jung perguntou às representantes de vendas quantas delas efetivamente usavam, elas 
mesmas, produtos Avon. A maioria foi obrigada a admitir que não os consumiam, e logo passaram 
a concordar com a convicção de Jung de que os artigos da companhia tinham caído de padrão. 
 
Menkes acredita que a tradicional "entrevista de emprego" é um método insatisfatório de 
descobrir pessoas com inteligência executiva. Entrevistas, diz ele, são pouco mais do que 
oportunidades para os candidatos alardearem feitos passados, pelos quais eles podem, ou talvez 
não, efetivamente merecer crédito. Enquanto isso, o entrevistador pouco aprende sobre como um 
executivo em potencial enfrentará desafios futuros. O autor também discute os métodos mais 
comuns de complementação de entrevistas - de avaliações de personalidade a testes de 
inteligência emocional -, e conclui que a maioria é inadequada. É interessante que Menkes 
argumente que, apesar de os testes de QI serem criticados por distorção racial, são 
"indubitavelmente poderosos indicadores de aptidões executivas". Mas também os testes de QI 
têm suas limitações, diz, pois a maioria consiste em questões de múltipla escolha que não se 
relacionam a questões empresariais encontradas no mundo real. 
 
Os melhores testes, diz, medem a capacidade de um executivo de realizar tarefas, trabalhar com 
- e por intermédio de -, outros e de avaliar-se e adaptar-se com base nessa avaliação. Dissecando 
cada um desses traços, Menkes define 17 habilidades básicas que os melhores gerentes usam 
para raciocinar e encontrar soluções para seus obstáculos. Entre elas estão a capacidade de 
distinguir entre objetivos primários e secundários, prever resultados prováveis e suas 
conseqüências não intencionais e reconhecer os interesses, as agendas, subjacentes de outras 
pessoas. 
 



A melhor maneira de descobrir se executivos potencialmente contratáveis têm esses talentos? Um 
exame oral envolvendo problemas hipotéticos de negócios, uma vez que a maioria das decisões 
empresariais são feitas nesse tipo de ambiente coloquial em tempo real. 
 
Menkes oferece alguns exemplos de perguntas e respostas. Uma pergunta indaga se uma 
empresa de software, diante de acirrada competição de preços, deveria terceirizar suas 
necessidades de programação de software no exterior. Menkes não diz que há uma resposta 
certa. Mas dá as notas mais altas ao candidato hipotético que questione o efeito de uma 
terceirização no moral dos funcionários e ressalta o risco de a empresa tornar-se dependente de 
terceirizadas para o desenvolvimento de novos produtos, sua manutenção e prestação de serviços 
ao consumidor. 
 
Por mais seminal que seja o livro de Menkes, muitos leitores poderão sentir-se um pouco 
perdidos. Como, alguém poderia perguntar, posso formular um exame mais completo? A firma de 
consultoria de Menkes, o Executive Intelligence Group, desenvolve esse tipo de teste. Eles sabem 
quais são as perguntas - e, mediante pagamento, dirão quais são. Os melhores livros do gênero 
revelam o que o leitor precisa saber. Menkes oferece um "hors d'oeuvre". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 mar. 2006, Eu & Livros, p. D6. 
 


