
OS NÚMEROS
QUE IMPORTAM
LUCROS PODEM SER ENGANOSOS e os preços de ações são
hiperativos demais. Então, qual a MELHOR MANEIRA DE MEDIR
o desempenho dos executivos? Por JUSTIN FOX

FIGURINHAS
CARIMBADAS

Nos cards
corporativos,
as principais

estrelas do
mercado, donas

de salários
astronômicos.

Eles valem tudo o
que ganham?

O que realmente faz com que um CEO seja grande?
É a habilidade de inspirar o grupo com visões corajosas sobre fu-
turo crescimento? (Você sabe, como Jeff Bezos da Amazon na-
quela época.) Ou será a decisão de cortar implacavelmente hie-
rarquias e pessoal que não está produzindo? (Como Jack Welch
fez na General Electric nos anos 80.)

Talvez seja a perspicácia de ver quais medidas financeiras real-
mente importam. (Alfred P. Sloan da GM, ou Roberto Goizueta da
Coca-Cola.) Ou talvez seja a habilidade de saber como ignorar as
medidas financeiras para definir o que é realmente especial numa
companhia. (Steve Jobs em sua segunda gestão na Apple.)

Será a disciplina para resistir à tentação de construir um império ao
invés de focar em tornar grande a sua principal atividade de negócio?
(Katharine Graham do The Washington Post Co. nos anos 70.) Ou a vi-
são de mudar para uma atividade com maior potencial de crescimento?
(Novamente Katharine Graham, ao comprar o pioneiro teste Kaplan
em 1984.) Não, não e não. Aqui está o que realmente faz um grande
CEO: A habilidade única de levar uma empresa para a frente como ne-
nhum outro administrador poderia. (Pense em Stanley Gault sob cuja
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gerência a Rubbermaid cresceu mui-
to para depois desmoronar quando
ele se aposentou.) Ou, pensando bem,
talvez seja a habilidade de escolher
sucessores ainda melhores do que
você. (Reginald Jones, predecessor
de Welch na GE.)

Okay, você entendeu o recado: Não
há uma receita única para o sucesso de
um executivo. Entretanto, você imagi-
na haver pelo menos uma maneira
confiável de medir se um CEO está ou
não fazendo um excelente trabalho.
Certamente, há muita coisa em jogo: a
economia, nossos cargos, aqueles in-
críveis salários dos executivos. Então,
como dizer se um CEO é bom?

Para ajudar a responder a essa per-
gunta, façamos um breve desvio pelo
baseball, a área do esforço humano na
qual o desempenho é medido da forma
mais confiável, abundante e dolorosa-
mente detalhado. A hierarquia das es-
tatísticas foi erguida em anos recentes
por um punhado de pessoas de outras
áreas—personificadas por um ex-vigia
noturno de uma fábrica de feijões en-
latados chamado Bill James e trazido à
atenção do público não aficcionado por baseball pelo
bestseller Moneyball, escrito em 2003 por Michael Le-
wis. Acadêmicos também entraram nessa: Num artigo
publicado no último verão nos Estados Unidos no The
Journal of Economic Perspectives, dois estudiosos
concluíram que times de baseball, até bem recente-
mente, persistiam em subestimar os rebatedores que
freqüentemente eram levados a primeira
base (no baseball, se o arremessador
lançar quatro bolas para fora, o rebatedor
vai automaticamente até a primeira base,
sem a necessidade de rebater a bola). En-

tretanto, um outro trio de economis-
tas escreveu um livro reavaliando o
uso de estatísticas no basquetebol.

EM RELAÇÃO AOS CEOs, há uma forte
argumentação de que temos, de for-
ma semelhante, prestado atenção aos
indicadores errados de desempenho
- os movimentos nos preços das
ações a curto prazo, ganhos trimes-
trais, publicações na imprensa. En-
tão, podemos corrigir a avaliação dos
executivos apenas escolhendo algu-
mas novas estatísticas? Pode ser
mais difícil do que isso. "Adorei o li-
vro Moneyball", diz Alfred Rappa-
port, antigo professor de contabili-
dade da Northwestern University
que tem estado entre os mais in-
fluentes estudantes de desempenho
corporativo dos últimos cinqüenta
anos. "Mas não acho que estamos fa-
lando das mesmas espécies". Um
problema óbvio é que, nas corpora-
ções, apenas as estatísticas da equi-
pe estão prontamente disponíveis,
não as individuais. Mas a diferença
mais importante, segundo Rappa-

port, é: "As estatísticas de desempenho do baseball,
uma vez registradas, não mudam mais. Estatísticas
de desempenho das empresas são nada mais que in-
dicadores experimentais num jogo em andamento."

Em outras palavras, você não pode realmente jul-
gar a gestão de um CEO até anos depois dele ter dei-
xado o cargo. Isso serve para os historiadores da área

de negócios, mas em
nada ajuda os membros
da diretoria que ten-
tam decidir se um CEO
merece ou não perma-
necer no cargo, nem
aos investidores no jul-
gamento das perspecti-
vas da companhia, nem
aos próprios executi-
vos. E é por isso que,
no momento, nas tor-
res de marfim dos cur-
sos de administração e
nas diretorias das em-
presas, há muito con-
versa - e até um pouco
de ação - sobre novas
formas de avaliar os lí-
deres da companhia em
tempo real.
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Foi nos anos 50 que surgiu em voga a idéia de tra-
tar a gestão como algo que pudesse ser medido e
quantificado. Palavras-chave na literatura de gerên-
cia incluem Functions of the Executive, de Chester
Barnard (inicialmente publicado em 1938, mas que
levou algum tempo para ficar conhecido), The Practi-
ce of Management, de Peter Drucker, e My Years
With General Motors, de Sloan.

Barnard, ex-presidente da New Jersey Bell, enfa-
tizou o papel do executivo como um comunicador,
avaliador de talentos e motivador. Drucker falou da
necessidade de estabelecer objetivos claros, porém
dando ao trabalhador a liberdade de descobrir como
atingir aqueles objetivos. A ênfase de Sloan foi em
como atingir esse equilíbrio pelo uso ri-
gorosos do controles financeiros.

Aquela literatura antiga focava, como
diria Drucker mais tarde, em "gerenciar
o existente ao invés de mudar o novo e
diferente". A direção das grandes cor-
porações americanas já havia sido esta-
belecida. Aqueles que sobreviveram à
Depressão eram comumente caracteri-
zados pelas fortes culturas internas e
pela disciplina financeira. Quando a eco-
nomia deslanchou no período pós-guer-
ra, quase que automaticamente elas
produziram enormes lucros. O CEO era
normalmente um veterano da compa-
nhia encarregado de manter o barco
sempre na mesma direção. Como a re-
vista Time disse a respeito do chefão da
GM, Harlow Curtice, eleito Homem do

Ano em 1955, ele era "um pro-
duto da General Motors tanto
quanto Dwight Eisenhower é
do exército dos Estados
Unidos."

Naqueles dias, coisas seme-
lhantes poderiam ser ditas so-
bre outros CEOs de grandes
companhias. Lucros eram im-
portantes, mas também era im-
portante encaixar-se à cultura
corporativa. O mercado de
ações ocasionalmente interfe-
ria na forma das opções de
ações concedidas aos alto-exe-
cutivos - mas as concessões
eram modestas e a remunera-
ção dos executivos era, de ma-
neira geral, controlada pelas al-
tas alíquotas dos impostos, aci-
ma de 90%.

Até os anos 70, esse modo de
fazer as coisas funcionou ra-

zoavelmente bem. Mas então o preço da energia subiu
de forma astronômica, e com ele o preço de tudo o
mais. Ferozes competidores surgiram na Alemanha e
no Japão. Os homens de negócios que tinha subido ao
topo dos cargos em empresas como a GM e a Bethle-
hem Steel ficaram sem saber como se adaptar. Suas
enraigadas culturas corporativas já não ajudavam
muito. Nem mesmo os lucros reportados representa-
vam um bom guia, já que a inflação os levava para
cima, artificialmente distorcidos.

O MERCADO DE AÇÕES FORNECEU uma resposta. Wall
Street percebeu rapidamente que alguma coisa esta-
va errada na América corporativa - os cinco anos que

começaram em 1972 foram ainda piores
para as ações americanas ajustadas com
base na inflação do que nos cinco anos
que precederam 1929. Durante aqueles
mesmos anos, a hipótese do mercado
eficiente que acreditava que os preços
das ações refletiam precisamente toda a
informação disponível, estava tomando
de assalto os cursos de administração
na nação. A lição era clara: Os CEOs
precisavam prestar mais atenção ao
mercado de ações, o qual fornecia os
meios de julgar a performance que era
tanto direta quanto flexível.

Dando início a essa discussão acadê-
mica estava o boom das incorporações
hostis. Uma oferta pela ESB, fabricante
de baterias, pela International Nickel
Co. em 1974 foi o ponta-pé inicial. Lá
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pelo início dos anos 80, jovens, cheios de junk-bond
(títulos de segunda linha) investiam sobre algumas
das maiores empresas americanas. Os CEOs aprende-
ram que, se suas ações fossem desvalorizadas, as em-
presas podiam ser compradas e descartadas.

O resultado foi um novo padrão de performance da
empresa e do CEO, o que Rappaport chamou em
1981 de "valor do acionista" (shareholder value) em
seu artigo na Harvard Business Review. A função
do CEO era fazer dinheiro para os acionistas. Para
Rappaport isso era uma meta a longo prazo, melhor
realizada através de um foco cuidadoso nas métricas,
tais como, fluxo de caixa livre e custo do capital. Al-
guns CEOs de grandes companhias, como por exem-
plo Welch da GE e Reuben Mark da Colgate-Palmo-
live, levaram esse assunto a sério e durante suas
gestões que duraram décadas, ajudaram a criar va-
lores duradouros aos acionistas.

Mas a longa fase de mercado em alta que teve iní-
cio em 1981 fez esse assunto parecer mais fácil do que
era. Os ganhos de capital vieram rápida e espetacu-
larmente, e os CEOs em cuja gestão isso ocorreu fo-
ram celebrados como super-heróis, capazes de trans-
formar uma empresa através de algumas mudanças
ousadas. Seus pacotes de remuneração recheado de
opções refletiam esse novo status, assim como o pro-
cesso de contratação de novos CEOs, que favorece-
ram incrivelmente pessoas bem conhecidas de fora.

Nesse processo, a busca pelo valor das ações tor-
nou-se focado em - e com o tempo distorcida por -
medidas a curto-prazo. A maneira mais simples de

manter as ações subindo era
atingir ou exceder a perspecti-
va de lucro trimestral "previs-
to" estabelecido pelos analistas
de Wall Street. Aqueles analis-
tas faziam suas previsões de-
pois de consultar os executivos
das empresas, portanto uma
meta não atingida era uma pos-
sível indicação de que um CEO
não estava em controle de suas
operações. Mas o jogo de lu-
cros trimestrais tomava uma
enorme quantidade de tempo
dos executivos, dando excessi-
va atenção à métrica que não
era um preditor confiável de
retorno a longo prazo para os
acionistas, levando algumas
companhias a curvar-se ou que-
brar regras para garantir que
não iriam desapontar Wall
Street. Uma enorme quantida-
de de valor do acionista foi des-

truída em nome da criação desse mesmo valor.
Desde a quebra da bolsa de 2001-02, a América

corporativa tem tateado a procura de um novo pa-
drão de desempenho para o CEO. Estudiosos de fi-
nanças reconhecem agora que movimentos de ações a
curto prazo podem ser extremamente ruidosos -
quer dizer, fazem barulho mas não revelam qualquer
informação útil. O mercado de ações continua o prin-
cipal juiz do sucesso a longo prazo, mas seu movi-
mento diário é visto com suspeita.

Os pontos fortes da abordagem do "homem-empre-
sa" dos anos 50 estão no momento sendo redescober-
tos. No livro de gestão mais importante do novo milê-
nio, "Good to Great", o pesquisador independente Jim
Collins - o mais parecido com Bill James nesta história
- identificou 11 CEOs que conduziram suas empresas
a saltos consistentes de performance nas suas ações e
descobriu que todos eles eram modestas pessoas de
dentro da organização que punham suas companhias à
frente deles mesmos e que concentravam a maioria de
seus esforços em rodearem-se de pessoas boas.

DIRETORES E CEOS ESTÃO COMEÇANDO a entender
isso. Uma nova abordagem que busca equilibrar as
pressões do mercado de ações está emergindo - o que
ainda pesa muito na remuneração do CEO - com o re-
conhecimento de que o sucesso a longo prazo é muitas
vezes construído sobre fatores menos tangíveis, como a
motivação de funcionários e a satisfação do cliente.

A Mercer Delta Consulting tem feito ultimamente
um estrondoso sucesso nos negócios; por exemplo, aju-
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dando diretores a avaliar seus CEOs em tais fatores
intangíveis, como a forma como eles interagem com os
executivos que se reportam a eles. "Isso tem mudado
um bocado depois do Sarbanes-Oxley", diz o presiden-
te Mercer Delta e o fundador David A. Nadler. "Dire-
tores estão levando isso mais a sério". Depois há o
"Balanced Scorecard", um modelo para suplementar
medidas financeiras com outras métricas que foram
idealizadas no início dos anos 90 pelo professor Robert
Kaplan da Harvard Business School e David Norton,
consultor e gerente, e agora está muito na moda. No
varejista Best Buy, a gratificação do CEO Brad An-
derson é determinada em parte pela pontuação atribuí-
da aos itens lealdade do cliente, melhora na rotativida-
de de funcionários, e algo chamado "receitas de loja
centradas no cliente." Também está se tornando co-
mum o CEO levar muitos meses para articular uma es-
tratégia e estabelecer metas para depois apresentar
um plano completo à diretoria, com as métricas com as
quais o seu progresso deve ser medido. Caçadores fa-
mosos de executivos como Jim Citrin e Tom Neff da
Spencer Stuart forçam os CEOs que eles colocam a
identificar três ou quatro temas-chave
que eles esperam que defina a gestão de-
les. Tais temas são então usados, segun-
do Citrin, para ajudar a determinar
"como você motiva o sistema de paga-
mentos, quem você celebra culturalmen-
te e o que você mede."

Até o momento, os investidores pare-
cem estar duvidosos a respeito desses
desenvolvimentos. Uma pesquisa recen-
te feita pelos consultores de remunera-
ção da Watson Wyatt descobriram que
investidores institucionais ainda são fa-
voráveis ao lucro dos acionistas como a
principal medida para remunerar CEOs
pelo desempenho (retorno do patrimô-
nio vem em segundo lugar). Na Xerox,
acionistas dissidentes puseram em vota-
ção a exigência do fim do método "ba-
lance scorecard" na companhia para de-
terminar as gratificações-porque Anne Mulcahy, a
CEO, recebeu uma gratificação apesar da queda no
preço das ações. Na GE a iniciativa (ou "tema", se
você preferir) da Eco-imaginação voltada para o
meio-ambiente recebeu elogios da imprensa e de al-
guns funcionários, porém o preço das ações está abai-
xo do que estava em 2000 quando ele assumiu.

A questão realmente significativa pode ser o quan-
to os CEOs realmente importam. Um estudo de 1972
concluiu que o impacto dos alto executivos era insig-
nificante dando início a um vigoroso debate acadêmi-
co desde então. O lado que acredita que os CEOs são
realmente importantes levou vantagem - inclinados
em parte para o impacto dos treinadores de basque-

A tebol e dirigentes de basebol sobre o desempenho da
A equipe - mas não é por isso que a maioria dos acadê-
A micos acha que os CEOs são super-heróis. Um re-
A cente estudo sobre CEOs superstars feito por Ulrike

Malmendier da University of Califórnia em Berkeley
e Geoffrey Tate da Wharton School da Universidade
da Pensilvânia descobriu que as companhias dirigi-
das por altos executivos que foram premiados pela
imprensa da área de negócios entre 1975 e 2002 con-
sistentemente baixaram seu desempenho depois de
terem sido premiados. (Malmendier e Tate argumen-
tam que, em parte, os CEOs que foram ungidos como
superstars relaxaram no desempenho de seus car-
gos). Um exame mais recente da produtividade da
indústria automobilística encontrou grandes impac-
tos na mudança de CEOs - com exceção da compa-
nhia de carros mais bem administrada, a Toyota.

"BONS LÍDERES PODEM FAZER uma pequena diferen-
ça positiva; maus líderes podem fazer uma enorme
diferença negativa - porque eles afastam as pes-
soas", diz o professor da Stanford Business School e

expert organizacional Jeffrey Pfeffer.
"Se você me perguntar, 'Quem pode dar
um jeito na GM?' Eu não sei. Mas não
há dúvidas de que alguém poderia fazer
uma enorme diferença em seu declínio."

A última lição aqui pode ser que há
recompensas limitadas para a identifi-
cação dos melhores 'CEOs. O mesmo
caso quanto a pagar CEOs como supers-
tars—Collins não achou ligação clara en-
tre o salário do executivo e o sucesso
das empresas estudadas por ele "good
to great". A crença em super-heróis
permanece o suficiente para que ainda
contemos fábulas sobre heróicas ges-
tões: Carlos Ghosn caindo de pára-que-
das na Nissan e fazendo com que ela
desse a volta por cima. Terry Semel tra-
zendo sua sabedoria hollywoodiana para
a explosiva Yahoo. Mas poderia Ghosn

ter salvado a GM como ele esperava fazer? Será que
Semel realmente fez jus aos US$ 439 milhões que ga-
nhou nos últimos três anos, especialmente agora que
a Yahoo está explodindo novamente? Quem sabe?

Nossa obsessão em encontrar grandeza nos CEOs é
resquício do supercrescimento dos anos 90. Isso não é
ruim por si só, mas distrai a diretoria e os investidores
de uma tarefa mais importante: identificar os CEOS que
simplesmente não podem lidar com a situação. Q
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