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Dois brasileiros estão entre os melhores presidentes de empresa do mundo. Os laureados são 
Roberto Setubal, do Itaú Unibanco, e João Neves, da AmBev. A lista foi elaborada pela 
empresa canadense de consultoria estratégica Brendan Wood International (BWI). O prêmio, 
batizado de TopGun CEO, nomeia os melhores executivos de 32 setores da economia. É a 
primeira vez que gestores do País aparecem entre os vencedores.  
 
Em entrevista à Gazeta Mercantil, o chairman da BWI, Brendan Wood, disse que o Itaú 
Unibanco, do ponto de vista da confiança dos acionistas e investidores, é hoje o melhor banco 
do mundo. Não bastasse isso, o próprio Setubal é visto como o CEO de mais destaque na área 
bancária mundial na atualidade. "Em outras palavras, ele tem sido melhor avaliado que os 
seus colegas do JP Morgan, do Goldman Sachs ou de qualquer outro banco do globo", 
assegura.  
 
De acordo com Wood, os investidores estão confiantes na posição competitiva e na força do 
Itaú Unibanco. "Os acionistas estão positivamente impressionados com as aquisições feitas, 
com a estratégia adotada e com a atual diretoria. Eles dizem que Setubal tem a experiência de 
toda uma vida nesse mercado e que, por isso, sabe o que faz", observa. O consultor 
acrescenta ainda que o banco também é bem avaliado por ter uma boa visão de longo prazo e 
por estar claramente focado nos interesses de seus acionistas. "Setubal diz o que faz e faz o 
que diz. Ele alcançou um resultado impressionantes se considerarmos que havia 60 bancos na 
nossa lista. Ele superou os maiores.” 
 
Wood faz uma avaliação similar ao falar da AmBev. "Pode haver situações nas quais apenas 
CEO seja excelente, não a companhia. O executivo talvez tenha assumido o comando porque a 
empresa precisava crescer ou passar por uma guinada. Mas não é o que acontece com a 
AmBev. Tanto a empresa quando seu CEO são top guns [isto é, estão entre os melhores 
naquilo que fazem]", diz. De acordo com chairman da BWI, Neves é visto pelos investidores 
como um gestor com uma "fantástica estratégia de longo prazo". "Quando a Interbrew e a 
AmBev se fundiram, muitos pensaram que ele poderia perder o controle da organização, mas 
Neves foi bem-sucedido, o que impressionou os investidores", observa. Wood destaca também 
o vigoroso crescimento da companhia nos últimos anos. "O CEO é visto como um dos 
responsáveis por isso. Na visão dos investidores, ele está focado na rentabilidade e nos 
resultados de longo prazo", acrescenta. 
 
Metodologia  
 
Segundo a BWI, os nomes dos executivos indicados ao TopGun CEO foram definidos por um 
painel formado por 2,5 mil profissionais da área de investimento de 42 países, como gestores 
de recursos e investidores, responsáveis pela administração de um volume de capital superior 
a US$ 40 trilhões. Mais de 750 multinacionais foram avaliadas nesta edição.  
 
A lista final é resultado da combinação das escolhas de investidores globais e da seleção dos 
analistas da BWI. Para ser escolhido como TopGun CEO, o executivo precisa ter o maior 
número de indicações em seu setor de atuação, enquanto que a companhia em que trabalha 
deve obter uma nota pelo menos 10% maior do que a obtida por seu concorrente no mesmo 
segmento no Índice de Confiança dos Acionistas da BWI, um relatório que reflete a confiança 
dos principais analistas e investidores do mundo. Segundo a consultoria, há dois anos as 
empresas brasileiras representaram menos de 1% no índice. Atualmente, elas são cerca de 
3%, o que atesta a crescente - mas ainda reduzida - importância das companhias de nacionais 
para os investidores do mundo. 
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12 maio 2009, Plano Pessoal, p. D7. 


