
ma série de empre
sas anunciou a contra
tação ou a substitui
ção de seu presiden
te no Brasil nos últi
mos 30 dias. Entre 

elas estão General Motors, Redecard, 
Oi, iG e Google. 0 volume surpre
ende headhunters especializados 
em contratar executivos para o alto 
escalão. "A troca de presidentes tem 
ocorrido no início deste ano em um 
ritmo acima do normal", diz Francis
co Ramirez, sócio da ARC Recruiting, 
de São Paulo, que, no mês passado, 
buscava quatro CEOs, sigla em inglês 
para executivo-chefe, para compa
nhias de diferentes setores. Presi
dentes deixam o cargo por vários 
motivos. Discordâncias com acionis
tas, maus resultados e estafa são as 
razões mais comuns. Embora tenham 
motivações diversas, os casos recen
tes de troca de comando refletem de 
alguma maneira o momento positi
vo da economia brasileira. A expecta
tiva de bons negócios faz as organi
zações abrirem novas vagas e aque
ce o mercado de trabalho — e isso 
vale para qualquer nível hierárqui
co. Mas, para os presidentes, mercado 

aquecido é sinal de pressão também: 
os acionistas exigem retornos 
financeiros ainda melhores, 
e estão cobrando resulta
dos excepcionais. 

Parte do aquecimen
to do mercado de traba
lho se deve aos investi
mentos que companhias 
estrangeiras t êm feito no 
Brasil. A rede social Face-
book é uma delas. O anúncio 
de abertura de sua filial brasi
leira provocou uma dança de cadei
ras entre as principais empresas da 
área de tecnologia. O Facebook tirou 
o executivo Alexandre Hohagen da 
presidência do Google. A vaga deixa
da por Alexandre foi rapidamen
te preenchida: o escolhido é Fábio 
Coelho, até então presidente do iG. 
Até o início de março, o posto de 
Fábio estava sendo ocupado interi
namente por Pedro Ripper, diretor de 
estratégia corporativa e novos negó
cios da Oi, que controla o portal. A 
entrada de um competidor poderoso 
como o Facebook é boa notícia para 
os profissionais: cria-se uma insta
bilidade no mercado, abrem-se vagas 
e o salário de muita gente aumenta. 

Tudo isso ocorre porque o Brasil é 
um mercado impor tant í ss imo para 
o Facebook, com 6 milhões de pes
soas conectadas na rede social. 

0 outro lado do aquecimento do 
mercado é a pressão sobre os presi
dentes. Para as multinacionais, que 
sofrem com a estagnação econômica 
nos Estados Unidos e na Europa, o 
objetivo é ganhar o máximo possível 
de dinheiro por aqui. E isso aumen
ta a pressão sobre os presidentes 
das operações locais. "Existe uma 
urgência por resultados no Brasil. 
Todas as companhias estão de olho 
no que ocorre aqui", diz Boris Leite, 
diretor da Axialent, consultoria de 



gestão, de São Paulo. "0 presidente 
de uma empresa brasileira hoje preci
sa se virar para dar resultado, porque 
os acionistas estão esperando um 
desempenho excelente." 0 caso de 
Luiz Eduardo Falco e Roberto Medei
ros, presidentes da Oi e da Redecard, 
respectivamente, se encaixa no que 
o mercado chama de encerramento 
de ciclo. Os dois executivos perma
neceram longos períodos no cargo, 
obtiveram resultados expressivos 
e agora deixam o posto. A dispo
sição de Luiz Eduardo de deixar o 
cargo já era conhecida e ficou mais 
clara após a Oi ter sido comprada 
pela Portugal Telecom no ano passa

do. "Ser presidente é um trabalho 
de grande responsabilidade e pres
são, que exige muita dedicação", diz 
Magui Lins e Castro, sócia da CTPar-
tners, empresa de executive search 
de São Paulo. "Depois de um tempo 
na função, o profissional sente falta 
de qualidade de vida." 

A saída de Denise Johnson, que 
deixou a presidência da GM apenas 
oito meses após assumir o cargo, 
revela como os resultados pesam. A 
versão corrente é que o estopim foi 
um atrito com um diretor no lança
mento da picape Montana. Pela 
versão do mercado, Denise estava 
insatisfeita com a qualidade do carro 

e adiou o lançamento, o que causou 
impacto nas vendas. Para especialis
tas de carreira, o caso foi de falta de 
comunicação. "Ela se concentrou no 
lado técnico, que é seu forte, e não se 
dedicou adequadamente ao relacio
namento com a equipe e com a rede 
de concessionárias", diz um consul
tor. "Talvez ela tenha evitado um 
recall, mas faltou comunicação." 

MAIS OPERACIONAL 
De acordo com o headhunter Luiz 
Carlos Cabrera, diretor da Amrop 
Panelli Motta Cabrera, empresa de 
busca de executivos de São Paulo, 
e professor da Eaesp-FGV, há uma 
tendência de que o CEO se concen
tre na operação, deixando movimen
tos estratégicos sob os cuidados do 
conselho de administração. "É uma 
divisão de responsabilidades", diz 
Luiz Carlos. O primeiro trimestre 
t a m b é m é a época de pagamento 
dos bônus anuais, o momento mais 
adequado para trocar de emprego e 
ainda ter tempo de fazer um bom 
variável na nova casa. "Nesses meses, 
a lealdade está mais frouxa", diz Fran
cisco Ramirez, da ARC Recruiting. 
A pressão por resultados vai conti
nuar, o que mostra que os CEOs estão 
sempre na mira, não importa o cená
rio. "Quando um concorrente aparece 
com um resultado melhor, o acionis
ta se foca no curto prazo e esquece da 
estratégia", diz Boris Leite, da consul
toria Axialent. Quer ser presidente? 
Então, prepare o estômago. 
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