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Os efeitos da crise financeira já começam a aparecer nos contratos firmados entre grandes 
empresas e seus principais executivos. Adeus aos bônus pagos na contratação ("signing 
bonus"), numa eventual demissão ("golden parachutes") ou pelo tempo de permanência 
cumprido ("severance packages"). Essas e outras cláusulas extras acordadas até bem pouco 
tempo como uma forma de reter os melhores profissionais, agora são coisa do passado. "Esses 
dias acabaram e não se repetirão tão cedo", disse ao Valor, em visita ao Brasil, Damien I. 
O´Brien, CEO da Egon Zehnder International, terceira maior empresa de seleção de executivos 
do mundo. A companhia, de origem suíça, está presente em 37 países e faturou US$ 639 
milhões em 2008.  
 
Os conselhos de administração estão mais cautelosos e conservadores na hora de negociar 
com os executivos. O´Brien diz que algumas companhias estão, inclusive, revendo contratos. 
Outras, no entanto, ainda não podem mexer nessa questão, por conta dos prazos vigentes. 
"Por conta disso, não houve tempo para vermos a total influência da crise nos pacotes de 
remuneração", diz. O CEO acredita que a grande mudança está na forma de estabelecer as 
recompensas dos dirigentes. "Agora, os conselhos estão hesitantes em oferecer pacotes mais 
agressivos." Para ele, a prioridade será o enfoque no longo prazo, diferentemente do que 
acontecia antes, quando a performance de curto prazo ditava os termos do pacote de 
remuneração. O CEO lembra, entretanto, que talentos com habilidade para dirigir companhias 
grandes e complexas são escassos e será preciso continuar pagando de forma diferenciada 
essas pessoas.  
 
Tirar um executivo bem sucedido hoje de uma empresa está sendo uma tarefa árdua para os 
headhunters. "Os mais seniores, que estão se dando bem, não querem trocar de emprego 
agora", diz. Como os outros setores da economia, a indústria de "executive search", que faz a 
seleção de dirigentes para o alto escalão, vem sentindo o impacto da crise financeira. A Egon 
Zhender, com 42 anos de mercado, também sentiu reflexos dessa turbulência. "Nossos 
clientes desaceleraram os projetos. Se você está inseguro sobre o direcionamento do mercado, 
não está habilitado para tomar a decisão de contratar alguém", explica O´Brien. Mas o CEO 
acredita que o pior já passou. Depois de seis meses de estagnação, desde abril ele sente uma 
retomada nos negócios. "As empresas voltaram a se mexer. É um recomeço", afirma.  
 
Como as operações da Egon estão bastante diluídas geograficamente pelo mundo, O´Brien diz 
que a queda na procura pelos serviços registrada nos Estados Unidos e Europa, é 
contrabalançada por operações bem sucedidas na Europa Oriental, Ásia e nos países do BRIC, 
incluindo o Brasil. "Os negócios continuaram por aqui", diz. Desde a crise de 2002, a Egon 
Zehnder tem procurado diversificar sua base de clientes no país. "Antes, a maior parte eram 
multinacionais. Agora metade são empresas locais." De acordo com ele, as companhias globais 
hoje estão bem mais conservadoras que as nacionais. "As empresas brasileiras passaram por 
muitas crises e sempre continuaram andando", diz.  
 
Enquanto a seleção de executivos timidamente começa a se reaquecer, a Egon Zehnder, assim 
como outras grandes companhias do setor, investe na diversificação se seus serviços, como a 
avaliação de performance de líderes, conselheiros e equipes. "Globalmente, a avaliação de 
lideranças já representa 20% do nosso negócio", diz O´Brien. Em tempos de turbulência, ele 
observa um crescimento na procura por este serviço. Na crise de 2002 e 2003, o preparo de 
líderes subiu de 20% para 50% do faturamento no país. Na Argentina, ele representa 40% do 
negócio.  
 
No Brasil, ele aposta agora no crescimento da procura por avaliação da efetividade de 
conselhos de administração e preparação de conselheiros. "Em muitos países onde atuamos, 
as organizações estão renovando 'boards' que falharam ao não antecipar problemas para 
acionistas e demais stakeholders", diz . Ele conta que nos Estados Unidos e na Europa, muitos 
conselheiros estão sendo convidados a se retirar. O' Brien acredita que as práticas de 
governança corporativa estão se disseminando entre as companhias brasileiras, o que fará 
com que elas sejam mais rigorosas no acompanhamento da performance de seus conselhos. 



"As empresas no Brasil têm muitos pontos a desenvolver nesse sentido, pois precisarão seguir 
padrões internacionais", diz. Esse tipo de serviço representa 10% do faturamento global da 
Egon Zehnder.  
 
A avaliação de equipes, criada há três anos, é outra área que vem ganhando espaço na 
companhia. Historicamente, ele diz que a ênfase das organizações foi sempre olhar e premiar 
o talento individual. "Agora, elas estão percebendo que se a pessoa não estiver engajada com 
o time, sua performance não será tão boa", diz o CEO. Na sua opinião, é preciso ter times 
fortes até como uma estratégia de retenção dos melhores profissionais. "A fidelidade à 
empresa hoje está diretamente ligada aos laços horizontais que acontecem entre colegas e 
equipes. As pessoas querem pertencer a grupos bem sucedidos", explica. Em tempos de 
downsizings e demissões, conhecer de perto quem trabalha na empresa pode ajudar a 
identificar os melhores. "Estes são os primeiros a serem assediados pela concorrência numa 
crise", lembra.  
 
Independentemente do nível hierárquico, O´Brien diz que hoje as contratações estão mais 
estratégicas. A preocupação com a escolha do sucessor de um CEO, interno ou externo, 
começa bem antes da aposentadoria do atual. Além disso, a procura por bons profissionais 
agora ultrapassa barreiras regionais. Ele conta que quando montou o escritório da Egon na 
China em 1994, a lógica era outra. O´Brien está na companhia há 22 anos. "Naquele tempo, 
as grandes multinacionais enviavam seus executivos para Xangai para construir suas 
operações. Era um movimento unilateral. Os americanos mandavam americanos, alemães 
mandavam alemães", conta. Depois, o movimento começou a ser bilateral. As multinacionais 
começaram a levar chineses para treiná-los em suas matrizes para depois mandá-los de volta 
para Xangai. "O que vemos agora é um movimento multilateral. Os grupos alemães pegam 
chineses e colocam na Europa Oriental, ou então pegam alguém da Europa Oriental e colocam 
para trabalhar na China", diz. Esse tráfego de pessoas qualificadas é novo. "Para o nosso 
trabalho isso é muito interessante", afirma. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 maio 2009, Eu & Investimentos, p. D10. 


