
No topo. E de saída
Uma pesquisa exclusiva revela que boa parte
dos líderes de empresas quer mudar de emprego

David Cohen

ão há cargo com mais status,
poder e recompensa financeira
nas grandes empresas. Então

como explicar que dois terços dos exe-
cutivos-chefes brasileiros queiram mudar
de emprego? E metade deles deseje fazer
isso nos próximos três anos? Esse é um dos
surpreendentes resultados da pesquisa Vi-
são do CEO (executivo-chefe), realizada pela
consultoria multinacional Korn/Ferry com
os principais executivos de 365 empresas da
América Latina (157 delas no Brasil). Em ter-
mos de anseio por mudança, os brasileiros
estão bem à frente. Em resposta à questão "O
que você sonha para a próxima fase da sua
carreira?" apenas 31% disseram que gosta-
riam de ficar no mesmo ramo de negócios.
Para dar uma idéia de como esse resultado

é estranho, imagine que a pesquisa tivesse
sido feita com médicos. Você acha que dois
de cada três cirurgiões diriam que em 2012
gostariam de virar dermatologistas ou radio-
logistas? E os oncologistas, que prefeririam se
tornar obstetras? Ou que gostariam de pas-
sar para a administração do hospital? Você se
sentiria seguro se um terço deles dissesse que
gostaria de abrir uma pousada?

É claro que os executivos não são como
os médicos, mas a pesquisa detecta que há
uma transformação em curso. Em 2003, na
primeira versão dessa mesma pesquisa, 55%
apostavam na permanência. Nos países da
região andina, 53% dos líderes sonham em
ficar na mesma empresa ou ramo de negó-
cios. Nos países do Cone Sul, 46%. Para a
maioria dos brasileiros, os sonhos agora são

outros. Mais de um quarto deles (27%) quer
ser membro do conselho de administração
de outras empresas, um trabalho de discu-
tir, aconselhar, fiscalizar - mas não executar.
Outros 26% querem mudar de ramo, para
adquirir uma experiência diversa. E 14%
querem fundar sua própria empresa.

Uma das explicações tem a ver com a ida-
de. Embora as empresas venham contra-
tando presidentes mais jovens, esse ainda é
um cargo repleto de executivos experientes.
Alguns estão atingindo a idade limite de
suas empresas e ainda se sentem ativos e
capazes. "É um pessoal que já deu muito
duro, agora quer realizar algum sonho pes-
soal", diz Sérgio Averbach, presidente da
Korn/Ferry para a América do Sul.

Outra razão é que o cargo de executi-



vo-chefe, apesar de todo o poder, é cada
vez mais instável. Nos Estados Unidos, a
média de permanência dos presidentes de
empresas é de cerca de seis anos. O Brasil
segue essa tendência. Isso ocorre porque
as empresas se profissionalizaram. Não só
há menos familiares dos sócios na cúpula
(portanto, mais facilidade para demitir),
como os executivos estão mais sujeitos à
ditadura dos resultados - se os lucros não
vêm, os chefes se vão. Saber que o emprego
não é tão seguro é um incentivo a procurar
sempre um galho mais firme. Ajuda o fato
de que os executivos modernos são mais
avaliados por suas habilidades e atitudes
do que por seu conhecimento específico do
negócio. Daí sua maior flexibilidade para
passar de um setor a outro.

Mesmo assim, ainda falta algo para en-
tender por que o Brasil destoa dos demais
países latino-americanos. Esse algo pode
ser a pressão. "Os executivos estão can-
sados", diz Averbach. "A pesquisa foi feita
na época em que a crise mundial estava
estourando, e mesmo assim muita gente
dizia estar sob enorme pressão para en-
tregar resultados. Do mercado brasileiro

se espera um crescimento firme." Dado o
grau de estresse do cargo, não é de estra-
nhar que boa parte deles sonhe com uma
posição no conselho de outras empresas.
Lá, eles passam a exercer pressão sobre os
executivos, em vez de sofrê-la.

A pressão pode Ser medida por
outra resposta surpreendente da pesquisa
da Korn/Ferry. Uma altíssima proporção
dos executivos-chefes não está muito satis-
feita com o primeiro escalão de sua equipe
- o que só pode aumentar a carga sobre si
próprios. Na América Latina, 68% estão
insatisfeitos com pelo menos um quarto
dos diretores. É um salto preocupante em
relação a 2003, quando 62% estavam insa-
tisfeitos. Entre os brasileiros, a taxa é ainda
maior: 76%, mais de três quartos dos pre-
sidentes, não têm plena confiança em pelo
menos 25% do primeiro escalão.

Curiosamente, mesmo sem se considerar
cercados de estrelas, eles têm plena con-
fiança no crescimento de suas empresas.
Uma estrondosa maioria de 82% acredita
que os resultados vão melhorar nos pró-
ximos três anos. Como se explica isso? "O

executivo-chefe é um eterno insatisfeito
por obrigação", diz Averbach. "Por causa
da pressão por resultados, sempre acha
que deveria fazer mais. Mas ele sabe que
a concorrência também não tem tantos
talentos." Some-se a isso a expectativa de
crescimento do país. Num cenário favo-
rável, até desempenhos medíocres podem
levar a resultados satisfatórios.

Para o futuro, porém, eles detectam
que precisarão de gente mais capacitada.
Principalmente para inovar, inspirar os
funcionários, tomar decisões em situações
complexas. E aí reside uma de suas maio-
res insatisfações: os presidentes não consi-
deram que os departamentos de recursos
humanos estejam à altura da tarefa crucial
de encontrar, treinar, incentivar talentos. As
principais queixas, de acordo com a pesqui-
sa, são a falta de visão estratégica, a baixa
ênfase na retenção de talentos, a pobreza
dos diagnósticos sobre a equipe. Com esse
conjunto de dados, a pesquisa da Korn/Fer-
ry revela um drama potencialmente desas-
troso para as empresas: o chefe quer sair, e
os processos para substituí-lo à altura não
estão funcionando a contento.
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