


ão faz muito tempo os
principais CEOs eram
considerados os supe-
rastros do mundo dos
negócios. Festejados
como heróis, mere-

ciam os mais altos elogios e recom-
pensas por seus esforços em levar às
alturas o resultado de companhias em
crescimento ou renovar o sucesso de
empresas cambaleantes.

Quanta diferença faz uma recessão!
Agora, esses presidentes passaram a
levar toda a culpa pelo fracasso de suas
empresas. Setores inteiros podem estar
em dificuldades, mas são as pessoas da
cúpula os alvos do crescente escrutínio
do governo, da intolerância do público
e da ira dos acionistas e conselhos de
administração.

Isso sem falar em como se sentem so-
bre si mesmos. Os CEOs veem o preço
das ações como medida de desempe-
nho e da confiança depositada em seu
trabalho. Com quase todas as empresas
do Dow Jones 30 em trajetória negativa,
não é de surpreender que estejam insa-
tisfeitos com seu desempenho.

Mesmo os executivos que conseguem
alcançar bons resultados recebem elo-
gios mornos. Em um artigo de dezem-
bro de 2008 no The Wall Street Journal,
o professor de liderança de Wharton,
Michael Useem, saudou os melhores
CEOs do ano como "os melhores no
deserto, mas nenhum com desempe-
nho espetacular". Para ele, qualquer um
que "tenha conseguido impedir que a
empresa caísse num penhasco merece
aplausos e elogios". Diante desse am-
biente, pode-se dizer que o trabalho do
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CEO está mais difícil do que nunca.
Afinal, jamais houve tamanha in-

certeza nessa posição. Foi surpreen-
dente a rapidez com que instituições
tradicionais como Lehman Brothers
e Bear Stearns, dos Estados Unidos,
desapareceram. Qualquer um teme o
que pode acontecer -e a rapidez com
que eventualmente ocorra.

PILOTOS NA TURBULÊNCIA
Os CEOs atualmente não são muito di-
ferentes de pilotos de avião atravessando
tempestades. Mesmo sabendo que a via-
gem será difícil, eles reconhecem que os
funcionários, como os passageiros em
suas poltronas, esperam por uma voz
reconfortante no alto-falante. O CEO
precisa demonstrar calma e confiança
ao anunciar que a empresa passará por
turbulência nos próximos meses.

Porém muitas organizações podem
não superar o mau tempo. Como dis-
se um CEO com quem falei recente-
mente, qualquer empresa que não seja
a número um em seu mercado corre
risco considerável de fechar as por-
tas. Os exemplos estão por toda parte:

MAIOR PRESSÃO,
MENOS MORDOMIAS
Os CEOs nunca enfrentaram tanta su-
pervisão. Lá se vão os dias em que temas
excitantes como estratégia, expansão e
negociações eram seu principal foco. Os
executivos-chefes de hoje precisam de-
dicar tempo considerável a tarefas nada
invejáveis, como planejar demissões,
reestruturar operações, fechar fábricas,
sair de certas regiões, eliminar linhas
de produtos e fazer com que os clientes
paguem suas contas mais depressa. An-
tes, grande parte de sua função girava
em torno de vender a visão da empresa
para Wall Street, mas hoje relações pú-
blicas pode significar ser levado para
uma audiência perante uma comissão
do Senado norte-americano.

Isso sem falar da remuneração des-
ses executivos, uma questão repleta de
riscos sociais, políticos, de reputação e
financeiros. Os CEOs não querem ser
constrangidos e apontados por recebe-
rem salários milionários, mas querem
ser recompensados pelas enormes res-
ponsabilidades que assumem -e por
seu desempenho.

CEOS ATUALMENTE NÃO SÃO MUITO DIFERENTES DE
PILOTOS DE AVIÃO ATRAVESSANDO TEMPESTADES. MESMO
SABENDO QUE A VIAGEM SERÁ DIFÍCIL, DEVEM ACALMAR

SEUS FUNCIONÁRIOS, QUE SÃO OS PASSAGEIROS

Best Buy e Circuit City, Toyota e Gene-
ral Motors, Barnes & Noble e Borders.
As líderes parecem estar se tornando
ainda mais fortes, deixando a situação
ainda mais difícil para a maioria dos
CEOs. E uma segunda oportunidade
está cada vez mais rara para aqueles
que fracassaram.

Além disso, muitos CEOs dirigindo
organizações em dificuldades deparam
com a mais difícil das escolhas: deixar
ou não sua empresa ir à falência. Antes
parecia que os fracassos corporativos
mais retumbantes -WorldCom, Enron,
Arthur Andersen- eram resultado de
erros cometidos pelas próprias compa-
nhias, mas hoje muitas empresas que
estavam fazendo tudo certo se encon-
tram em situação precária.

Alguns que aspiram a chegar ao topo
também podem enxergar o poder e as
armadilhas da função como atrativos.
Mas mesmo isso não é mais como cos-
tumava ser. Praticamente todos sabem
que é preciso pensar duas vezes antes
de pegar o jatinho corporativo para
viajar até Washington -talvez o melhor
seja dirigir. E, antes de supor que nin-
guém vai notar quanto você gasta com
a decoração do escritório ou em even-
tos da empresa, dê um telefonema para
seus amigos na Merrill Lynch.

A FUNÇÃO HOJE
E o que faz um CEO atualmente? Mais
do que nunca trabalha 24 horas por
dia. Recentemente entrevistei 20 CEOs
e constatei que 19 deles se levantavam



antes das 6 da manhã todos os dias,
com mais da metade deles até antes
das 5h50. Quase todos checam seus
e-mails logo depois de se levantar. A
internet reduziu muitos níveis tradicio-
nais de comunicação corporativa. Os
CEOs têm interação mais direta den-
tro da empresa e com os stakeholders
externos. Por um lado, isso é bom: per-
mite aos CEOs obter respostas diretas e
feedback honesto. Por outro, o preço é o
excesso de informações e a possibilida-
de de perder o foco.

Na verdade, talvez o mais difícil
da função do CEO seja decidir como
gastar seu tempo. Os melhores CEOs
-e os que não enlouquecem- desco-

briram como distribuir seu tempo de
acordo com a estratégia da empresa
e formando uma equipe administrati-
va competente em todas as funções e
áreas críticas para o negócio.

Assim, CEOs dedicam grande parte
de seu tempo a administrar talentos.
Alguns dizem 90%, outros dizem 50%,
mas ninguém arrisca menos do que
40%. E todos eles usam a maior parte
de seu tempo -seja em talento ou em
outros assuntos- tomando decisões.
Que nova iniciativa de negócio você es-
colhe? Como resolve a situação de um
cliente? Quem designa para tal função?
Você autoriza esse gasto ou investi-
mento? Quando você pede permissão

ao conselho de administração em vez
de lhe dar informações? A rapidez das
decisões aumentou -e os melhores
CEOs são os que sabem decidir.

O mais importante é entender que a
função do CEO é como outra qualquer.
Alguns podem achar que é terrível,
mas não tem de ser. Outros a encaram
como só luxo e diversão, mas se você já
chegou até aqui neste artigo sabe que
também não é assim. Os que se dão
mal são os que começam a pensar que
ser CEO é sua coroação e que atingi-
ram algo permanente. A verdade é que
estão desempenhando um papel e que
seria melhor se pensassem nisso como
um mandato a exercer.

Muitas empresas em busca de um
CEO enfatizam que querem uma pes-
soa normal e bem ajustada. Como con-
firma uma pesquisa do livro de 2007 da
Wharton Firms of Endearment, as em-
presas lideradas por CEOs conhecidos
por inspirar respeito, lealdade e afeto
-em vez de medo- tiveram desempe-
nho significativamente maior do que o
índice S&P 500 nos últimos anos.

QUEM DEVERIA SER CEO?
No cenário atual, os que tiverem a pos-
sibilidade de ser bem-sucedidos na
função de CEO -e realmente gostarem
dela- devem possuir certas qualida-
des básicas. Precisam gostar de traba-
lhar com pessoas e de tomar decisões
-e nisso se destacar- e não podem se
afirmar como pessoa com base em sua
função. São várias as competências
exigidas para prosperar no ambiente
desafiador atual, entre as quais:

• Capacidade operacional. Os CEOs
devem ter as qualificações práticas,
compreensão para dirigir o negócio e
transmitir uma cultura de excelência
operacional. Eles precisam ser capazes
de romper com os feudos organizacio-
nais e levar em consideração todos os
fatores ao tomarem decisões e estrutu-
rarem o trabalho de suas equipes.

• Experiência na gestão de talentos. De-
vido à escala das organizações hoje em
dia, uma pessoa não consegue fazer tudo.
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POR STEVER ROBBINS

Eles fizeram tudo certo, prestaram atenção em tudo.
Certamente não podem ser considerados responsá-
veis pela reviravolta financeira na economia mundial
ou pelo destino de suas empresas. Contudo, os críticos
os apontam como os culpados.

Por que isso está acontecendo? Porque, embora
como classe os CEOs não tenham sido os responsá-
veis, eles nos acostumaram a acreditar que o são.

Durante décadas, os aumentos salariais amplamen-
te divulgados dos CEOs superaram em muito os dos
funcionários. De fora, o que vemos é isto: as coisas es-
tão indo bem; a economia está "bombando"; os CEOs
recebem enormes salários e aumentos. Por quê? "O
desempenho fabuloso de nossa empresa se deve a
mim", explicam eles. "Eu sou responsável. Sim, tenho
funcionários qualificados, esforçados e inteligentes.
Mas essa é apenas uma feliz coincidência. Eu esta-
beleço o ritmo, então todo o trabalho árduo deles é
somente uma extensão de mim. Paguem-me. E, se
quiserem mesmo que eu faça meu trabalho, vocês têm
de alinhar meus incentivos corretamente, então me
paguem bastante."

Nos tempos de vacas magras, os CEOs recebem
enormes salários e aumentos. Qual é a lógica? "Sou
um herói. Estou tomando decisões duras. Vocês não
têm idéia de como é difícil demitir as pessoas e ao
mesmo tempo manter meu trabalho e meu salário. A
culpa é quase insuportável. Eu mereço um bônus por
assumir tanta responsabilidade."

Em suma, os CEOs têm sido pagos de forma naba-
besca não importando sen desempenho, sempre se-
gundo a lógica do "Eu sou o responsável". Será que é
de surpreender que o mundo acredite nisso?

Vamos ver o que significa a verdadeira responsabili-
dade: eu faço meu trabalho bem e recebo meu salário
normal. Se meu trabalho for excepcional, talvez eu
receba um modesto bônus. A propósito, para os que
não são CEOs, esse bônus nunca é seis vezes o salário
-geralmente é uma fração do salário. Quando meus
resultados vêm dos esforços de minha equipe, nós
compartilhamos o bônus. Quando tenho um desem-
penho ruim, não ganho bônus nem aumento. Talvez
eu seja demitido. Essas são as regras com as quais
nós convivemos. Na verdade, como empregadores, os
CEOs estabelecem essas regras.

Se os CEOs não quiserem mais que os culpem, pre-
cisam começar a viver segundo as mesmas regras.
Fizeram seu trabalho bem? Parte do trabalho é fazer
boas escolhas estratégicas e operacionais. Eles não
conseguem fazer isso sem estimar o futuro de sua em-
presa, setor, concorrência e ambiente financeiro. Isso
é difícil? Sim. Não se poderia esperar que nenhum
CEO razoável tivesse previsto o congelamento do
crédito e o derretimento dos mercados financeiros,
mesmo sendo sua função gerenciar as finanças com
um horizonte de tempo plurianual. Mas, ainda assim,
se lhes está atribuindo a culpa pelo caos.

Enfrentar essa culpa é o preço que os presidentes
têm de pagar por estarem no topo de uma cultura que
por muito tempo recompensou seu desempenho mui-
to além do que este merecia, acobertada pela frase "Eu
sou responsável". Para mudar isso, é hora de os CEOs
reconhecerem que o desempenho excepcional se deve
a diversos fatores -mercado, funcionários etc.
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Os conselhos de administração cada vez
mais julgam os CEOs por sua capacida-
de de criar, motivar e reter talentos em
todos os cargos de alta gerência.

• Flexibilidade. Tanto os concorren-
tes como os clientes mudaram com a
economia. As preferências dos clientes
estão mudando mais depressa do que
nunca, e a tecnologia e os modelos de
negócio continuam a evoluir, amea-
çando rapidamente suposições muito
disseminadas. O CEO precisa de agili-
dade intelectual e criatividade para res-
ponder às mudanças com inovações.

• Perspicácia financeira e gerenciamen-
to de riscos. Os CEOs hoje também de-
vem ser capazes de reduzir orçamentos
com eficiência, ao mesmo tempo que
mantêm os investimentos nas capaci-
dades fundamentais para o crescimento
futuro da empresa. Devem ser excelen-
tes gestores de capital para manter a or-
ganização funcionando num mercado
de crédito arrochado. O planejamento
de contingência e o gerenciamento de
riscos são mais cruciais do que nunca,
uma vez que cenários melhores e piores
do que o esperado devem ser previstos
num mundo como o atual.

Do mesmo modo que entre os mi-
litares há muito se sabe que "existem
generais de tempos de paz e generais
de tempos de guerra", alguns execu-
tivos são mais adaptados à atmosfera
atual. Recentemente, um dos CEOs
que tivemos como candidato disse ao
conselho de administração: "Eu não
estou absolutamente intimidado por
esse desafio. Na verdade, eu cresço
em função dele". E ele estava falando
sério. Por outro lado, muitos outros
CEOs dizem -claro que só reserva-
damente: "Oh, meu Deus, será que
a gente não consegue voltar para a



POR MIKI SAXON

Líder: pessoa ou coisa que lidera.
Liderança: cargo ou função de um líder.
Eu realmente não gosto dessas palavras. Falam de
algo sem nenhum significado real. Ou só o têm quan-
do se veem as horas-homem despendidas ensinando
e escrevendo sobre elas ou as centenas de milhões de
dólares gastos em adquiri-las.

Particularmente, eu considero repugnante a prática
de identificar "iíderes" no início de suas carreiras. Por
dois motivos:

1. A idéia de que é possível identificar futuros "lí-
deres" a partir de suas ações no jardim de infância,
no colégio ou durante seus primeiros anos de trabalho
é, no mínimo, imprecisa e, na pior hipótese, não in-
teligente. Os identificados ainda muito jovens são os
que se destacam em ser notados, adoram os holofotes,
possuem uma boa história para contar e tipicamente
são atraentes e parte do mainstreani. Os nerds e des-
locados raramente são notados como futuros "líderes"
-pense em Steve Jobs.

2. Os "escolhidos" começam a receber atenção e
orientação especiais desde o primeiro dia em que são
identificados, então os traços que os fizeram ser nota-
dos vão ficando mais fortes. Fortalecer tais traços nem
sempre é melhor para a empresa.

Investir no desenvolvimento de jovens que se desta-

cam em seus primeiros cinco anos de trabalho alija de
treinamento especial aqueles que trabalham para che-
fes ruins ou que estão em empresas onde se contratam,
no nível inicial, profissionais não qualificados e sem
nenhuma responsabilidade. Escolher alguém porque
tem um MBA é ridículo -tudo que o diploma prova é
que eles puderam pagar para fazer uma pós-graduação
(porque tinham o dinheiro ou entraram em dívida) e
que conseguiram chegar ao fim. E nada mais.

Além disso, a abordagem do "líder precoce" também
elimina todos os que se revelam mais tarde, dando-
-lhes muito menos oportunidades de se destacar.

A segunda razão é ainda pior: os jovens agraciados,
privilegiados por grandeza, são dados como especiais.
Ser especial os diferencia; de repente, um é melhor do
que os outros e isso significa que deve haver regras
diferentes para ele, porque é especial, melhor -e com
direitos. Essa atitude foi bem descrita por Richard Ni-
xon, quando disse: "Quando o presidente faz algo, isso
significa que não é ilegal".

O fato de se terem criado tais "líderes" é, em parte,
responsável pelo desastre atual.
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situação de alguns anos atrás?".
O atual cenário econômico continua-

rá a gerar seus astros, que alcançarão
bom desempenho neste ambiente.
Talvez seja um subconjunto de CEOs
diferente dos que prosperam em am-
biente de crescimento. Para as pessoas
com talento e motivação, ser CEO ain-
da é uma experiência fascinante e re-
compensadora.

Na verdade, em horas como estas é
que eles podem causar o maior impacto.
O ambiente externo oferece-lhes a opor-
tunidade de fazer mudanças organiza-
cionais difíceis, mas necessárias, que não
seriam politicamente aceitáveis durante
os tempos mais prósperos. A recessão
também provocou, entre os funcioná-
rios, um desejo autêntico de ajudar.

Atualmente, se você estiver no co-
mando de uma empresa de 20 bilhões
de dólares, pode mudar as coisas ao

encontrar uma maneira de gerar até
US$ 25 milhões de fluxo de caixa para
a companhia. Os membros da equi-
pe da alta direção têm uma tremenda
oportunidade agora de agregar valor -e
de serem notados pelo CEO e pelo con-
selho- por ações que teriam tido pouco
impacto num período de crescimento.

Um CEO que conheço, que acabou
de sair de uma empresa multibilioná-
ria de capital aberto fundada por ele,
disse que, na última década, havia
recrutado pessoalmente três quartos
das 200 pessoas que ocupavam cargo
de direção ali. O que ele adorava na
função era ter um grupo de uns dez
colegas de alto escalão trabalhando
bem juntos. Todos eram especialistas
em seus campos e sabiam sua respon-
sabilidade. Se você cria uma cultura
como essa, com comunicação aberta e
apolítica, e tem as pessoas certas, isso

pode ser mais do que uma simples
função. Pode ser incrivelmente grati-
ficante -e muito divertido.

É totalmente possível que as mor-
domias e remuneração dos CEOs di-
minuam ainda mais nos próximos
meses, mas esses não são os principais
motivadores dos melhores CEOs. Para
estes, o que importa não é o dinhei-
ro, mas o desafio. E isso é o que não
falta no ambiente corporativo agora.
Enquanto houver desafios, o papel do
CEO ainda será o sonho dos melhores
e mais brilhantes gestores.
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