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O papel do Chief Executive Officer (CEO) está mudando. Ao mesmo tempo em que precisam 
obter resultados de curto prazo, cada vez mais, passarão a ser cobrados por uma estratégia 
sustentável de longo prazo. Além disso, precisarão conciliar fatores ligados a negócios, 
equipes, aspectos externos e internos. É o que defende Tharuma Rajah, diretor do Hay Group 
na Ásia.   
 
Ele esteve em São Paulo esta semana, onde concedeu entrevista ao Valor, para participar da 
17ª edição do InfoHay, evento promovido pela consultoria e que apresenta práticas e 
tendências da área de gestão. Rajah acaba de publicar o livro "The Indian CEO a Portrait of 
Excellence" (sem previsão de publicação no Brasil), apontando as transformações no 
comportamento dos líderes e quais as competências-chaves de um CEO de sucesso. A seguir 
trechos da entrevista:   
 
Valor: Na sua opinião, qual o novo papel do CEO?   
 
Tharuma Rajah: Vejo uma mudança significativa no papel do CEO, que precisa atender ao 
cenário de transformações das empresas. E com a globalização, eles continuarão sendo 
exigidos a manter o equilíbrio entre necessidades externas e internas. Fora das organizações, 
eles precisam construir uma rede de contatos e aprender a interagir com ela. Dentro delas, a 
questão é promover reestruturações contínuas do negócio.   
 
Valor: E quais são os desafios?   
 
Rajah: Equilibrar toda a parte que envolve o relacionamento externo com as situações 
internas, bem como outros dois componentes que considero cruciais para o sucesso de uma 
estratégia corporativa. O primeiro está ligado ao ambiente de negócios. O segundo a fatores 
externos, a exemplo das regulamentações do governo. O terceiro à parte interna da empresa, 
incluindo políticas de remuneração. E por último, o foco nas equipes.   
 
Valor: Há distinções de papéis entre presidentes que comandam operações em países 
emergentes?   
 
Rajah: Na Índia, os CEOs deverão gastar seu tempo com os fatores externos, de 
relacionamento junto ao governo. Enquanto na China, o item prioritário é a concorrência. Os 
presidentes precisam saber quem são e como atuam. Um segundo ponto é a administração de 
conflitos junto aos parceiros nas joint- ventures com grupos internacionais.   
 
Valor: Nos últimos anos, as empresas passaram a contratar presidentes que trouxessem 
resultados no curto prazo. Este perfil continuará sendo uma tendência?   
 
Rajah: No Ocidente a predominância continuará sendo por resultados no curto prazo, por 
exigência dos acionistas. Mas na Índia e na China, a busca é por resultados sustentáveis. 
Enquanto na Europa, embora os CEOs sejam mais cobrados por resultados de curto prazo, 
passou-se a ponderar políticas que os tornem responsáveis socialmente.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2008, Eu & Carreira, p. D6. 
 


