
Inflação de títulos chega aos cargos de nível “C”  
 
Todos estamos familiarizados com títulos como Chief Executive Officer (CEO), que é o principal 
executivo de uma empresa, Chief Financial Officer (diretor financeiro), e Chief Operating 
Officer (diretor de operações). Já nos acostumamos até mesmo ao Chief Technology Officer 
(diretor de tecnologia), Chief Marketing Officer (diretor de marketing), e Chief Diversity Officer 
(diretor de diversidade). 
 
Mas e quanto ao Chief Talent Officer (diretor de talentos), Chief Cultural Officer (diretor 
cultural), Chief Innovation Officer (diretor de inovação), Chief Privacy Officer (diretor de 
privacidade), Chief Apology Officer (diretor de desculpas), Chief Geek (diretor especializado em 
tecnologia da informação), só para citar alguns dos títulos que surgiram mais recentemente 
dentro das empresas? O que aconteceu às hierarquias corporativas onde havia apenas uns 
poucos chiefs (ou diretores) e diversos subordinados que se reportavam a eles?  
 
Aparentemente, parece haver hoje em dia uma inflação de títulos. Uma superabundância de 
funções de nível “C” ¾ assim como de subespécies de notas “A” nas salas de aula ¾ contribui 
para a diminuição do prestígio e das realizações que, antigamente, tais títulos comportavam. 
Entretanto, a função “C” ¾  seja ela qual for ¾ pode também ser o reflexo da reestruturação 
corporativa, observa Betsey Stevenson, professora de Negócios e Políticas Públicas da 
Wharton.  
 
A inflação de títulos, diz ela, “parece caminhar em paralelo com o achatamento  da 
organização. As pessoas querem ser diferenciadas de algum modo das demais, mas o fato é 
que em uma organização plana há menos hierarquias e, portanto, menos oportunidade de 
diferenciação. A vantagem da hierarquia é que ela permite ao indivíduo galgar a escada 
corporativa. Se não há escada, não há coisa alguma a galgar.” 
  
Antes de trabalhar na Wharton, Stevenson foi funcionária de uma empresa que teve de lidar 
com essa questão. “Os empregados queriam ter a sensação de que podiam ser promovidos, 
mas como a estrutura da empresa era extremamente plana, não havia cargos que pudessem 
almejar.  
 
A empresa  começou então a inventar títulos para as pessoas que consideravam importantes e 
que desejavam conservar na organização.” Não há dúvida de que uma forma de enfrentar a 
concorrência do mercado  consiste em oferecer aos funcionários mais valiosos “um salário um 
pouco melhor, mas também um título de maior prestígio, que enriqueça seu currículo e lhes 
garanta melhores oportunidades no futuro”, diz Stevenson.   
 
De acordo com Peter Cappelli, diretor do Centro de Recursos Humanos da Wharton (Center for 
Human Resources), “a inflação original de títulos remonta à década de 1970, época do controle 
de preços e salários, em que não era possível conceder aos funcionários um aumento superior 
a um nível determinado, mas era possível promovê-los.  
 
Os salários não aumentavam, mas o indivíduo recebia um título que lhe conferia uma certa 
superioridade. Isso começou a desaparecer na década de 1980, quando começamos a 
reestruturar e a achatar o organograma da empresa. Já não havia mais tantas promoções. Foi 
então que, em algumas indústrias, onde as oportunidades de trabalho se tornaram mais 
escassas, observou-se o ressurgimento da inflação de títulos.”  
 
A reestruturação por que passaram as empresas na última década trouxe consigo um grau de 
segurança menor no trabalho e um volume inferior de benefícios para os empregados, que 
depois disso passaram a se sentir menos leais a seus empregadores e mais responsáveis pela 
gestão de sua carreira e de suas promoções.  
 
Como as empresas “simplesmente não dispõem de um número suficiente de títulos de 
impacto, elas passaram a criar títulos novos como forma de compensação”, diz Cappelli. 
“Antes, as pessoas queriam apenas ser promovidas pelos canais normais de promoção, mas 
agora elas querem reconhecimento funcional, algo que possam levar consigo se decidirem sair 



da companhia.” Cappelli acrescenta que as empresas se deram conta de que “muitas vezes é 
mais barato dar um título ao indivíduo do que um aumento de salário”.  No tocante à 
contratação, “é fácil oferecer a um possível empregado um título solicitado por ele como 
condição para trabalhar na empresa”. 
 
Altas expectativas 
 
Muito antes da proliferação dos atuais chiefs, as empresas e os indivíduos já tinham bolado 
uma série de títulos criativos, alguns deles sérios, outros irreverentes, como forma de dar 
destaque ao seu papel e de enviar uma mensagem a seu círculo de colaboradores. Nos anos 
1980, Guy Kawasaki autodenominou-se evangelista chefe da Apple Computer ¾ um título que 
pareceu estranho na época, mas que hoje dificilmente causa algum espanto. No site do Yahoo, 
Jerry Yang e David Filo, fundadores da empresa, aparecem como chief yahoos ao lado de um 
CEO, CFO, chief sales officer (diretor de vendas), chief strategy officer (diretor de estratégias), 
chief accounting officer (diretor de contabilidade), chief communications officer (diretor de 
comunicações), chief data officer (diretor de dados) e “chief people yahoo”.  
 
Esses e outros títulos costumam estar ligados a eventos ou tendências recentes, como o chief 
ethics officer (diretor de ética), reflexo de uma preocupação pós-Enron com a corrupção nas 
empresas; chief security officer, indicando a necessidade de manter seguros todos os sistemas 
e fluxos de informação contra roubo e terrorismo; chief reputation officer (diretor de 
reputação), numa reação à indignação pública diante de empresas incapazes de proteger 
dados de foro privado; e chief apology officer (diretor de desculpas), encarregado de se 
desculpar pelo serviço medíocre oferecido (as companhias aéreas logo vêm à mente), 
prometendo melhorar.  
 
Na verdade, observa Sarah Kaplan, professora de Administração da Wharton, muitas empresas 
concedem o título de chief para com isso “indicar a importância de um tema em particular para 
a empresa. Portanto, existe um chief diversity officer (diretor de diversidade), porque a 
empresa entende que a diversidade é uma iniciativa importante. E para deixar isso claro, cria-
se uma função de nível “C” para pôr em prática esse projeto”. Além disso, “a criação dessa 
função pode também indicar que ela não se restringe unicamente ao plano operacional, e que 
há algo de estratégico nela”, diz Kaplan. Assim, por exemplo, o título de chief learning officer, 
indica que “a aprendizagem é importante, e que a empresa não se dá por satisfeita em ter 
alguém no departamento de Recursos Humanos cuidando da parte de treinamento. Trata-se 
de dar à função de aprendizagem um papel de maior destaque” .  
 
O único problema, acrescenta Kaplan, “é que agora [todas as empresas] estão fazendo o 
mesmo [...] Hoje, todo o mundo parece preocupado com a estratégia. Chegará o momento em 
que será preciso criar termos novos”.  
 
George Day, professor de Marketing da Wharton, também acha que o objetivo dos títulos 
conferidos pela família “C” é o de enfatizar a importância de uma iniciativa ou de uma função 
dentro da empresa.  
 
Day cita o caso de uma companhia de bens de consumo de grande porte que, recentemente, 
criou o cargo de chief branding officer (diretor de marca), como se quisesse dizer: “’Olhem, 
nossas marcas são um ativo muito importante; temos várias, mas não as estamos 
administrando como deveríamos nos diferentes países e negócios.’ Esse é um sinal de que o 
tema passará a ter prioridade elevada”. Ao mesmo tempo, acrescenta, “não creio que esse 
título tenha a influência desejada, simplesmente porque o tema em questão, a marca, deve 
ser preocupação do CEO e do diretor de marketing (CMO, chief marketing officer). Eles devem 
ser os guardiões da marca, e tudo quanto a empresa faz e todas as suas comunicações devem 
girar em torno da marca”.  
 
O trabalho do CMO, diz Day, vem acompanhado de desafios próprios, inclusive de altas 
expectativas. “A nomeação de um CMO indica que a empresa está em busca de algo que o 
vice-presidente sênior, ou o diretor da área, não estão proporcionando. Em outras palavras, 
trata-se de pegar a função de marketing, em particular, e torná-la crítica. O CMO deve ser 



alguém muito hábil no que diz respeito à construção da marca, mas é preciso que saiba 
também conter custos, melhorar a produtividade e a comunicação da empresa” e, 
principalmente, ser alguém capaz de promover o crescimento orgânico da companhia.  
 
Quanto custa um título que impressiona? Seu preço é o da insegurança no trabalho, diz Day. 
“Os CMOs (chief marketing officers) são provavelmente os mais vulneráveis. Se não 
produzirem rapidamente resultados como, por exemplo, o aumento da participação de 
mercado, melhoria da conscientização de marca e da preferência do público por ela, além de 
construir uma organização de marketing, esse CMO não durará muito tempo. O maior 
problema dessa função é a enorme expectativa em torno dela.”  
 
“Nem todo o mundo está acima da média” 
 
No tocante aos títulos das funções de nível “C”, Ben Campbell, professor de Administração da 
Wharton, diz que a dinâmica nas empresas de pequeno porte é diferente da dinâmica das 
empresas de grande porte. “As pequenas empresas valorizam mais esses títulos. Quando eu 
estudava as empresas em fase inicial de operação no segmento de semicondutores na 
Califórnia, conversei com engenheiros que, num determinado momento, trabalhavam como 
engenheiros de projetos em grandes empresas.  
 
Eles trabalhavam em um pequeno projeto apenas por vez, e não tinham visão abrangente de 
sua responsabilidade. Depois, foram trabalhar em uma empresa iniciante e, de repente, 
haviam se tornado chief technology officers   (diretores de tecnologia), cabendo-lhes a 
execução de uma gama mais ampla de tarefas. Eles tinham agora uma visão muito mais 
estratégica da empresa e, conseqüentemente, desenvolveram numerosas habilidades que 
jamais teriam desenvolvido em empresas de maior porte. Portanto, em situações desse tipo, o 
título conferido contém um grau de informação verdadeiro. É como se anunciasse: ‘Olhem, 
aqui está alguém que pensa estrategicamente e tem responsabilidades estratégicas’.”  
 
Campbell, assim como os demais colegas, também acha que as tarefas próprias das funções 
atribuídas tornam-se “inexpressivas” diante da inflação de títulos. “Como não transmitem 
muita informação, não há grande valor em mostrar o que as pessoas estão realizando de fato. 
O valor encontra-se, na verdade, na conservação do funcionário.  
 
A atribuição de títulos é uma forma muito barata, praticamente sem custo algum para a 
empresa, de reconhecer e obter um alto nível de comprometimento por parte dos empregados 
mais importantes. Trata-se de uma declaração pública da importância do funcionário para a 
empresa”.  
 
Principalmente em grandes organizações, diz Campbell, um número muito elevado de 
promoções pode resultar em uma atitude cínica quanto ao verdadeiro significado desses 
títulos. “Toda empresa tem de ser econômica. Nem todas as pessoas estão acima da média. As 
empresas deveriam pensar bem na hora de conferir um ou outro título a seus empregados, 
porque cada novo indivíduo que é brindado com um título de nível ‘C’ debilita a moeda de 
troca” instituída pela estrutura do título.  
 
No entender de Kaplan, “eu, pessoalmente, acho que a instituição de projetos é uma 
estratégia mais eficaz do que a criação de cargos de nível ‘C’. “A criação de empregos 
permanentes os torna burocráticos. Isso é o que as pessoas descobrem ao assumirem uma 
posição dessas. Os projetos especiais desencadeiam um nível de ação muito maior do que as 
funções permanentes.”  
 
Inflação de empregos: conseqüência final 
 
Todos estão de acordo que a inflação de títulos não ocorreu apenas nos cargos de nível “C”. 
Stevenson recorda que, em sua antiga empresa, “mudaram muito os títulos das pessoas de 
‘analista sênior’ para ‘vice-presidente’. Analista sênior significava realmente alguma coisa, mas 
no mundo dos bancos de investimentos, não passa de um nível hierárquico bastante 
elementar. Desse modo, as pessoas ganharam novos títulos, embora seu trabalho não tenha 



mudado”. Ou, como diz Cappelli, na indústria de bancos de investimentos e de corretagem, 
quase todo o mundo é vice-presidente, inclusive “os encarregados de abrir a porta e de servir 
café”.  
 
Len Lodish, professor de Marketing da Wharton, concorda. Na indústria de serviços financeiros, 
os vice-presidentes “ocupam, em geral, posições na área de vendas, o que não é nada demais. 
Atualmente, até mesmo o título de presidente foi atingido pela inflação.  
 
O número de presidentes  dentro das empresas aumentou significativamente nos últimos 15 
anos, principalmente porque as companhias são pressionadas para que continuem 
competitivas na hora de contratar e de preservar seus funcionários”. Contudo, “isto não passa 
de mais um episódio de inflação de título, porque nada muda na organização da empresa. Ela 
simplesmente confere títulos diferentes aos seus funcionários. Ser presidente, hoje, não é o 
que costumava ser no passado.”  
 
Um dos títulos que Lodish utiliza como exemplo de análise é o de “chief customer 
advocate...(diretor de defesa do cliente). Mas isso é exatamente o que se espera de todo 
CEO”, diz ele, “mas não é necessariamente assim que funciona.” Outros, em parte só por 
brincadeira, sugerem a criação de um chief wiki officer (diretor de entrada da Wikipédia) ¾ 
título que seria atribuído ao funcionário encarregado de assegurar que o verbete de sua 
empresa na Wikipédia seja correto e positivo ¾ e de um chief malfeasance officer (diretor de 
infrações), que fala por si mesmo. 
 
Stevenson apresenta uma explicação final para a inflação de títulos. Ela se pergunta se as 
pessoas que andam em busca de títulos mais elevados são “as mesmas que, quando 
estudantes, faziam pressão para que se criassem diversas modalidades de notas ‘A’, causando 
com isso uma grande inflação no segmento de notas.  
 
Agora que estão dentro das empresas, querem ostentar títulos importantes”. Ela se lembra de 
um estudo psicológico que analisava alunos dos anos 1970 até hoje e concluía que os que 
haviam entrado mais recentemente no mercado de trabalho eram bem mais mimados e 
preocupados consigo mesmos do que a geração anterior. Os indivíduos que hoje exibem títulos 
empolados, diz ela, “talvez pertençam a uma geração cada vez mais narcisista”. 
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