
Cai a rotatividade de presidentes nos EUA 
 
A rotatividade dos presidentes-executivos de empresas caiu bastante nos Estados Unidos em 
fevereiro, com apenas 83 saídas registradas. Isso é 26,5% menos que as 113 saídas 
contabilizadas em janeiro e representa a menor rotatividade mensal desde dezembro de 2004, 
quando 56 presidentes-executivos saíram de suas empresas. 
 
O novo estudo sobre a rotatividade dos CEOs, divulgado pela Challenger, Gray & Christmas, 
empresa americana especializada em colocação de executivos e planejamento de negócios, 
mostra que as saídas de fevereiro foram cerca de 27% menores que as 114 partidas de 
executivos registradas no mesmo período do ano passado. No total, 196 CEOs deixaram seus 
cargos desde o início do ano, uma queda de 20% sobre as 248 mudanças realizadas nos 
Estados Unidos entre CEOs nos primeiros dois meses de 2008. 
 
A área de saúde liderou a rotatividade entre todos os setores, com 21 CEOs desligados no mês 
de fevereiro. O segmento de tecnologia- produtos eletrônicos, comércio eletrônico, informática 
e telecomunicações- viu 12 CEOs deixarem seus cargos, enquanto o setor governamental e de 
empresas sem fins lucrativos perdeu 9. As instituições financeiras registraram 7 baixas entre 
seus presidentes-executivos. 
 
Embora a maioria dos CEOs que deixou os cargos no mês passado não tenha apresentado uma 
justificativa para a decisão, quatro empresas afirmaram que a deterioração das condições 
econômicas levou a reestruturações nas equipes administrativas. Um dos líderes deixou sua 
empresa como resultado direto do colapso do crédito, enquanto outro citou a falência de sua 
empresa como motivo de sua saída. Outros quatro CEOs foram demitidos e dois perderam 
seus empregos devido às fusões. 
 
Desde o início do ano, 57 presidentes-executivos se demitiram, 27 aposentaram-se e 53 
mudaram de cargo dentro de suas empresas, normalmente tornando-se membro do conselho 
de administração ou ocupando outros cargos executivos.  
 
A economia foi citada com maior frequência como o motivo que levou as empresas a 
reorganizarem seus quadros, mas um CEO pediu demissão depois que a Fraud Discovery 
Institute descobriu uma fraude em seu currículo, segundo informações da Bloomberg News.  
 
Trata-se de Patrick Avery, ex-presidente e CEO da mineradora Intrepid Potash. Ele afirmava 
ser bacharel pela Universidade do Colorado e ter mestrado por Loyola Marymount. Embora 
tenha cursado as duas instituições, ele nunca se formou. "As fraudes em currículos deverão 
aumentar na recessão, mesmo entre os executivos de níveis mais altos", afirma em seu 
relatório John A. Challenger, presidente-executivo da Challenger, Gray & Christmas. "Com o 
aumento da competição pelos cargos disponíveis, há mais pressões para encontrar e manter 
uma posição. Com isso, surge a tentação de se inflar diplomas e serviços já prestados", 
completa.  
 
De acordo com ele, o nível de formação é a área em que as pessoas mais mentem quando 
estão procurando emprego. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 mar. 2009, Eu & Investimentos, p. 
D8. 


