
O topo é para poucos
Pesquisa mundial da Burson-Marsteller aponta que 54% dos altos
executivos não querem presidência da companhia
JOÃO PAULO Nucci

Chegar ao topo da carreira e
sentar na cadeira da presidência
é o sonho de dez entre dez exe-
cutivos, certo? Errado, segundo
uma pesquisa realizada pela Bur-
son-Marsteller ao longo de 2005
com 650 profissionais de alto
escalão na América do Norte,
Europa, Ásia e América Latina.
Mais da metade das pessoas
consultadas (54%) declararam
não ter o desejo de assumir a po-
sição de CEO. A rejeição à idéia é
maior nos Estados Unidos, onde
64% responderam negativamen-
te à questão. Na América Latina,
a chama da ambição parece ain-
da estar acesa, pois apenas 27%
disseram não à possibilidade de
virar manda-chuva corporativo.

A coordenadora do levan-
tamento, Leslie Gaines-Ross,
diz que a principal razão para a
aversão é a perda de qualidade
de vida que o acúmulo de fun-
ções acarreta. "Para mim, não há
surpresa nas respostas, pois um
presidente hoje precisa atender
às demandas de um grupo cres-
cente de interessados na vida da
companhia, o que inclui os acio-
nistas, os empregados, os con-
sumidores, a mídia, os membros
do conselho e o mercado global",
afirma Leslie, que comanda o
departamento de conhecimento
e pesquisa da Burson-Marsteller,
um dos maiores escritórios de
consultoria de comunicação da
planeta, que pesquisa o universo
dos CEOs desde 1997. O estudo
cita como exemplo da entrega
requerida pelo cargo a rotina do
presidente da GE, Jeff Immelt,
que costuma trabalhar 100 ho-
ras por semana e passa 60% do
tempo viajando.

O segundo motivo mais ci-
tado é a pressão por resultados
de curto prazo, com 42% das
respostas de justificativa. É que
as companhias norte-americanas
organizaram-se, nos últimos
anos, em períodos trimestrais de
prestação de contas e publicação
de balanços. Isso significa que a
empresa - - com o presidente à
frente - - se expõe publicamen-
te a cada 90 dias. E o mercado
financeiro não costuma prestar
muita atenção às explicações dos
executivos quando os resultados
ficam abaixo do esperado.

Em terceiro lugar na escala
da rejeição, está um item que
ocorre, na verdade, em função
dos dois anteriores: a pressão e o
abandono da vida pessoal levam
ao estresse, que foi citado por

37% dos respondentes como um
fator que os afastam do topo da
pirâmide. O excesso de exposi-
ção pública provocado pela fun-
ção desgosta outros 27% de altos
executivos. E o excesso de re-
gras e regulamentações a serem
seguidas, principalmente após
o endurecimento da legislação
em decorrência dos escândalos
corporativos nos Estados Unidos
do início da década, tira o apetite
de 18% do universo pesquisado.
Na seqüência das dificuldades
inerentes ao cargo apontadas es-
tão a pressão para reduzir custos
(17%), a dificuldade para atrair
e reter talentos, e o excesso de
exigências impostas pelos acio-
nistas (ambos com 16%).

"Ser indicado para a presi-
dência representa o ápice da car-
reira executiva, mas está claro
que os executivos estão pensan-
do duas vezes antes de aceitar a
incumbência", diz Leslie.

O diretor comercial da Tho-
mas Case & Associados, Rogério
Vita, diz que o resultado da pes-
quisa também não o surpreende.
"Mesmo que metade das pessoas
não o deseje, ele ainda é alvo da
outra metade dos executivos. E
é legítimo que os profissionais
tenham desejos distintos. Alguns

preferem dar foco à família, ou-
tros priorizam a saúde. E muitos
priorizam a carreira", diz Vita.
A Thomas Case é especializada
em cursos e aconselhamentos
para executivos e programas de
transição de carreira, além de
realizar programas de outplace-
ment, coaching e assessment.

Essa metade que deseja che-
gar lá, segundo Vita, é composta
por profissionais agressivos, que
lidam bem com a cobrança e
sabem trabalhar sob pressão. "É
gente que se prepara com ante-
cedência e desenvolve todas as
suas competências para atingir
o topo", diz.

Na mesma pesquisa, a Bur-
son-Marsteller ouviu também
um grupo de presidentes, para
saber deles o que mais os atrai
no cargo. A resposta mais re-
corrente foi a possibilidade de
resolver problemas complexos,
com 56% das respostas. O poder
de influir diretamente nos rumos
do negócio (43%), a chance de
implementar idéias (36%) e a
vontade ajudar a companhia a
ter uma boa performance (33%)
vieram na seqüência.

Como antídoto à ausência

de ambição dos executivos, a
coordenadora do estudo, Leslie
Gaines-Ross aponta o caminho
do conhecimento: "o treino das
lideranças deve incluir as me-
lhores práticas em gerenciar o
balanço vida pessoal/trabalho,
situações de crise, estresse,
comunicação com diversos tipos
de audiência e expectativa dos
acionistas. De outra forma, a
menos que executivos altamente
qualificados passem a desejar
o cargo de presidente, muitas
companhias vão desperdiçar
líderes no futuro".

Autoridade para indicar ru-
mos não falta a Leslie. Além de
suas funções na Burson-Mars-
teller, ela comanda um dos
principais sites com informa-
ções para altos executivos
dos Estados Unidos, o CEO
Go, e criou, para a revista
Fortune (onde ela já tra-

balhou) , a badalada pesquisa
On the Minds of CEOs. Ela é

autora do livro CEO Capital: A
Guide to Building CEO Repu-
tation and Company Success
(em tradução livre: Presidente
Capital: um Guia para Construir
a Reputação do Presidente e o
Sucesso da Companhia).
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