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A pressão por resultados é cada vez maior. Executivos de quase todos os níveis hierárquicos 
sofrem com isso, mas nenhum como o CEO. Pesquisa da empresa de recolocação Challenger, 
Gray & Christmas, com todas as empresas sediadas nos EUA, mostra que nos últimos cinco 
anos o número de CEOs que deixaram o cargo subiu 95%, de 695 em 2003 para 1356 em 
2007. E o ritmo dessa dança das cadeiras continua acelerado. Até julho de 2008, 848 já 
haviam saído do cargo, de acordo com a empresa. O prazo para que eles apresentem 
resultados hoje é tão curto que, segundo análise da consultoria Bain & Company, somente 
40% permanecem nos postos depois de dois anos. Não há tempo para errar.   
 
O principal segredo para ser efetivo e não ter que abandonar o posto tão cedo é priorizar o 
diagnóstico do negócio nos primeiros 100 dias no cargo, afirma o sócio da Bain & Company em 
Dallas (EUA), Mark Gottfredson. O executivo esteve no Brasil esta semana para divulgar seu 
livro "Administração de Alto Impacto", escrito em parceria com Steve Schaubert. Na obra, ele 
avalia o trabalho de 225 CEOs que deixaram a presidência de suas empresas até 2006 e 
conclui que 38% saíram por não apresentarem um desempenho satisfatório. Entre os que não 
resistiram no posto mais cobiçado das corporações o autor observou alguns erros comuns.   
 
O primeiro vacilo dos comandantes é não perceber que os custos e preços sempre caem. 
Segundo Gottfredson, estudos revelam que quando a produção dobra, o custo inicial cai 25%. 
"É a chamada 'curva de experiência'", diz. O consultor conta que os profissionais costumam 
falhar ao planejar orçamentos e negócios sem levar em conta esse ciclo.   
 
O segundo erro comum dos CEOs é não ter uma visão clara sobre a competitividade do 
negócio na ao fazer opções de investimento. Eles precisam avaliar com mais profundidade a 
situação da empresa e dos concorrentes; o tamanho do mercado em que atuam, se a empresa 
está de fato ganhando participação; e, finalmente, quais são as competências que geram 
vantagem naquele momento. "São fatores que dão dicas, por exemplo, se é melhor vender 
uma divisão ou se é preciso se concentrar numa área que tem mais chance de se tornar 
inovadora para conquistar o mercado", explica.   
 
Outro engano bastante comum dos CEOs, segundo Gottfredson, é na avaliação do negócio. É 
próprio das pessoas quererem guiar a organização para um setor aparentemente seguro, 
rentável. "Mas isso não existe porque o mercado é dinâmico", diz. Por isso, vale manter em 
mente questionamentos como "por que a receita está aqui e não aqui; ou estou atuando no 
ramo certo?", sugere.   
 
Um bom exemplo de quem está seguindo o caminho correto, na opinião de Gottfredson, é Paul 
Otellini, CEO da Intel. Ele assumiu o comando em maio de 2005 com um cenário no mercado 
de chips bastante favorável para a sua principal concorrente, a Advanced Micro Devices (AMD). 
"Ele conseguiu reverter esse quadro, graças a um bom diagnóstico", diz.   
 
Para Gottfredson, o segredo para o sucesso dos CEOs está nos estudos iniciais, pois as 
estratégias vêm deste planejamento. "Logo que assumem eles ficam expostos ao assédio dos 
investidores, clientes, fornecedores, integrantes do conselho e imprensa", lembra. "Num 
primeiro momento, há de se educadamente dispensá-los".   
 
Por último, o líder ao assumir o cargo de CEO, precisa encontrar as pessoas certas e criar uma 
cultura que apóie suas mudanças na operação. E lembrar que só a experiência não é suficiente 
para quem assume cargos de grande responsabilidade. "Os diagnósticos são muito mais 
efetivos", conclui.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


