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Estudo global com 2, 5 mil companhias abertas traça perfil de comandantes nos últimos dez 
anos.  
 
As taxas de rotatividade de CEOs estão ficando mais próximas em todo o mundo e em todos 
os setores da economia. Isso indica que normas de governança estão ganhando força 
globalmente - e não por decreto, mas por meio da prática. Outro fator que favorece essa 
convergência é a unificação dos mercados, que faz com que investidores dos Estados Unidos, 
Europa e Brasil, por exemplo, tenham expectativas alinhadas em relação aos comandantes das 
companhias. 
 
Esta é uma das conclusões de um estudo de sucessão de CEOs realizado pela consultoria Booz 
& Company com as 2,5 mil principais empresas de capital aberto do mundo, e que chega a sua 
10ª edição. No Brasil, o mesmo levantamento foi aplicado às 130 maiores empresas com ações 
na bolsa. 
 
Em 2009, enquanto as economias tentavam se recuperar da crise, foram registradas 357 
nomeações de diretores executivos, sendo que a maior parte dessa rotatividade aconteceu 
devido às sucessões planejadas. Japão e América do Norte foram recordistas nesse quesito 
com 84% e 71%, respectivamente. Já o número de trocas forçadas de CEOs caiu em todas as 
regiões em comparação com 2008. No Brasil, o percentual de substituições relativas a fusões e 
aquisições foi um pouco maior do que no resto do mundo nesse último período devido ao 
cenário mais aquecido e ao ambiente de negócios mais volátil no país. 
 
"A cada cinco mudanças na liderança, em quatro os conselhos optam por candidatos da própria 
empresa. Esse índice tem se mostrado consistente no mundo todo na última década", afirma 
Ivan de Souza, CEO da Booz & Company no Brasil. 
 
Segundo ele, os comandantes promovidos internamente tendem a ocupar o cargo por oito 
anos em média, dois anos a mais do que os externos. Além disso, geralmente apresentam 
desempenho mais elevado do que os contratados no mercado. "Os candidatos internos têm, 
naturalmente, mais conhecimento sobre a própria empresa e sobre os desafios e 
oportunidades que ela enfrenta", diz. 
 
A função, contudo, tem se tornado mais complexa e intensa. "Hoje, o CEO precisa provar mais 
e em menos tempo. A tolerância pelo baixo desempenho diminuiu e é necessário gerar 
resultados rapidamente", diz Souza. Paralelamente, a idade média desse profissional ao 
assumir a função foi de 53 anos no ano passado, a mais alta desde que a pesquisa começou. 
"Há tempos que as organizações buscam líderes experientes. A porcentagem de CEOs que 
deixam o cargo com experiência de já terem comandado uma empresa de capital aberto mais 
que duplicou no decorrer da década."  
 
Outra constatação do estudo foi a tendência cada vez maior de as organizações separarem os 
cargos de CEO e de presidente do conselho. Assim, cada um dos líderes será mais responsável 
pelas ações agora do que era no passado. Em 2009, apenas 12% dos que começaram a 
ocupar a cadeira de executivo chefe acumularam também o título de presidente do conselho. 
Em 2002, esse número era de 48%. 
 
"As organizações estão entendendo que os acionistas são melhor representados por um 
conselho que seja independente e liderado por uma figura distinta do CEO", explica Souza. 
Nesse sentido, o líder da companhia precisa saber se engajar com o conselho de administração 
como um parceiro estratégico e mantê-lo informado sobre os altos e baixos da empresa. "Os 
atuais conselhos apresentam habilidades complementares por projeto e seus membros 
oferecem conhecimentos especializados em áreas distintas." 
 
Ivan de Souza afirma que a convergência global do papel do CEO envolve a capacidade de 
administrar as mudanças e saber o ritmo certo de implementá-las. 



 
Para ele, o comandante deve evitar expectativas irreais com relação ao que pode ser 
conseguido nos tradicionais "cem primeiros dias do mandato".  
 
Além disso, ao longo do tempo, o estudo da Booz & Company detectou que o CEO está 
tomando consciência de que precisa fazer a cultura da organização "trabalhar a seu favor". 
"Ele pode ajustar ou modificar certos aspectos da cultura interna, mas reconhece hoje que ela 
é fundamental para a obtenção dos resultados positivos", ressalta.  
 
Isso não significa, porém, mudanças formais de estratégias e programas, que são expressas 
em documentos e gráficos. Para quem está no cargo ou é candidato a futuro CEO, Souza 
aconselha: "Trata-se de uma gestão mais próxima do colaborador, para conseguir alavancar o 
compromisso emocional da equipe", afirma Souza. 
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