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As maiores preocupações dos CEOs brasileiros são a expansão dos negócios (68%), o 
treinamento de funcionários (58%) e a redução de custos (57%). As conclusões são de uma 
pesquisa feita pela TEC/Vistage, organização internacional dedicada a aumentar a eficácia dos 
presidentes, diretores e gerentes gerais de empresas.  
 
No total, foram ouvidos 106 executivos de companhias nacionais. "Procuramos descobrir o que 
o que se passa na alma e na cabeça dos nossos integrantes", diz o sócio-gerente da 
TEC/Vistage, Antonio Cortese, que já dirigiu o private bank do Citibank para o Brasil. Segundo 
ele, os principais obstáculos ao crescimento das empresas têm sido o treinamento e a retenção 
de pessoal qualificado, dificuldade enfrentada por outros países emergentes, como a China e a 
Índia. "Percebemos que há uma preocupação muito grande [das empresas] com a 
produtividade", diz Cortese.  
 
Conforme a pesquisa, 67% das companhias estão contratando. Esse movimento, aliás, foi 
verificado com mais força entre as empresas menores (até 150 funcionários) e no setor de 
intermediação (comércio, serviços e finanças). Nestas áreas, 71% da organizações disseram 
estar contratando. Ao mesmo tempo, apenas 36% dos entrevistados admitiram que estão 
demitindo. Entre os pesquisados, 73% informaram que estão comprando 21% a mais neste 
ano do que nos anteriores. Segundo o estudo, as companhias estão investindo e repondo 
estoques devido à expansão econômica nacional. "Uma grande parte dos nossos associados 
pertence a média e pequenas empresas. Muitas estão em grande expansão. Mesmo que as 
outras companhias estejam crescendo, dificilmente o estão de modo tão intenso quando este 
grupo", assegura Cortese.  
 
Dor de cabeça constante  
 
Para conhecer o que aflige os seus integrantes, a TEC/Vistage elaborou uma relação de 54 
preocupações comuns entre o empresariado. A lista foi desenvolvida com base em estudos 
conduzidos anteriormente. Para fins de análise, todos os itens foram agrupados em oito 
categorias. As áreas de gestão (92%), setor público (85%) e mercado (80%) apareceram 
como as que mais tiram o sono dos CEOs.  
 
No aspecto gestão, o fator mais apontado pelos executivos foi o treinamento de funcionários 
(58%), seguido da administração interna (40%). Neste contexto, os temores em relação à 
capacitação são conseqüência direta do crescimento dos negócios. As empresas cresceram, 
ganharam produtividade, mas não estão conseguindo repor as perdas de pessoal.  
 
Exatamente por isso, a necessidade de treinar e capacitar novos profissionais tem sido uma 
dor de cabeça constante para os gestores. "A empresa tem necessidade de um tipo de mão-
de-obra que nem sempre está adequado às necessidades do mercado", diz o responsável pela 
pesquisa, Carlos Matheus, ex-diretor-geral do Instituto Gallup e atualmente um dos diretores 
da consultoria Doxometria. "Esse ponto envolve aspectos ligados à competitividade e 
adequação ao mercado, pois hoje a essa adequação exige uma constante reciclagem das 
pessoas, e esse treinamento nem sempre é feito de modo a adequar as empresas ao 
mercado".  
 
Na categoria setor público, os itens que mais afligem os pesquisados são inflação (40%) e 
tributação (39%). Já na categoria mercado, as principais preocupações são competição (43%) 
e crescimento da economia (36%). "Os empresários esperam uma série de coisas do setor 
público", comenta Matheus. "Se preocupam com a inflação, os altos imposto e a necessidade 
de reformas. Os empresários acham que o setor público, muitas vezes, tem um papel mais 
inibidor do que de incentivar os negócios", avalia.  
 
Pequenas e preocupadas  
 



A distribuição das oito categorias de inquietações de acordo com o tamanho das empresas 
mostrou que, entre as de menor porte, as preocupações são maiores: gestão (99%), setor 
público (98%) e mercado (98%). O mesmo acontece com as empresas de intermediação, que 
mostram maiores percentuais de inquietação do que a média: gestão (99%), setor público 
(90%) e mercado (68%).  
 
Outro conclusão do estudo é que, mesmo de forma incipiente, as questões sociais já estão na 
lista de prioridades de um terço dos empresários. Dentro dessa categoria, o principal item é a 
qualidade de vida dos funcionários (29%).  
 
A preocupação com a formação revelada pelos CEOs fez com que a TEC/Vistage programasse 
uma palestra sobre o tema para os seus integrantes, a ser ministrada por Edward Ryan. O 
palestrante é presidente e fundador da consultoria norte-americana Marketing Personnel 
Research (MPR), especializada na melhoria da produtividade pela seleção e pelo 
gerenciamento de talentos em todas as posições. Ele fará sobre o tema "Talentos: ingredientes 
essenciais para a sobrevivência e o sucesso", no dia 9, no Hotel Sofitel, em São Paulo.  
 
Universo brasileiro  
 
De acordo com Matheus, esta é a primeira de uma série de pesquisa que serão realizadas com 
os integrantes da TEC/Vistage. O estudo teve por finalidade levantar o perfil do grupo de CEOs 
da consultoria, que tem uma composição muito próxima do universo dos empresários 
brasileiros - mesmo perfil, mesma distribuição por tamanho e ramos de atividades -, além de 
levantar material para que o grupo se conhecesse melhor.  
 
Segundo o executivo, já há outro estudo em andamento, que deve ser concluído em outubro. 
A intenção agora será aprofundar os pontos mais importantes para os CEOs, como os 
paradigmas que as empresas têm como referências, quais expectativas têm em relação ao 
mercado e quais práticas estão adotando nos treinamentos, entre outras temas. "Esse primeiro 
questionário foi uma introdução. Agora queremos levantar aspectos mais específicos questões 
práticas. A intenção é traçar tendências do comportamento do grupo", revela.  
 
A TEC/Vistage foi fundada em 1957 e reúne mais de 14 mil profissionais em 16 países. Os 
executivos são distribuídos em grupos estruturados, que se reúnem para trocar experiências e 
debater idéias. Segundo Cortese, no Brasil, um grupo médio é formado por dez CEOs e um 
coordenador, geralmente um ex-executivo "Esses profissionais precisam, em algum momento, 
ter a experiência de conviver em um grupo de baixo conflito de interesses", afirma. No País, 
TEC/Vistage conta com cerca de 170 integrantes, divididos em 18 grupos.  
 
Apreensões corporativasEm junho, a consultoria de gestão Ken Blanchard divulgou mais uma 
edição do seu relatório anual sobre assuntos corporativos. O estudo revelou que os executivos 
estão apreensivos com as turbulências econômicas. A pesquisa, que obteve mais de 1,8 mil 
respostas, identificou que os desafios às organizações são as pressões competitivas (63%), os 
desafios econômicos (61%) e o crescimento (59%).  
 
Já um estudo do instituto de pesquisa Conference Board, divulgado no final de 2007, mostrou 
as prioridade de presidentes de companhias de diversos países. Os cinco principais desafios 
apontados pelos participantes foram a excelência na execução, o crescimento firme e 
sustentável da receita, a execução consistente da estratégia pela equipe de gestão, o aumento 
de lucros e a procura de gestores talentosos e qualificados. O instituto ouviu 769 CEOs de 40 
países.  
 
Por fim, uma pesquisa divulgada em janeiro de 2007, conduzida pela consultoria Accenture e 
realizada com mais de 900 executivos em todo o mundo, revelou que muitos gestores estão 
preocupados com o fato de suas empresas não terem as competências necessárias à obtenção 
de sucesso no mercado global: 22% afirmaram que elas estão pouquíssimo preparadas para 
tal desafio.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 1 set. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


