
star preparado para mudar de 
trajetória é um atributo essen
cial para os líderes atuais. Em 

um m u n d o cada vez mais dinâmico, 
oportunidades desafiadoras podem 
estar em diversas indústrias, em 
qualquer ponto do planeta. A b r i r a 
carreira em u m a escala g lobal e pla
nejar u m a transição no momento 
certo são decisões importantes para 
garantir hoje o sucesso no m u n d o 
corporativo. 

Os executivos brasileiros levam van
tagem nesse caminho rumo ao topo. 
Com o crescimento econômico, eles 
têm a chance de entrar no radar inter
nacional e liderar projetos de visibilida
de. As portas estão abertas, e as ofertas 
se multiplicam. O Brasil apresenta um 
cenário promissor para a indústria de 
seleção de executivos. O país encara a 
globalização, sofre com a escassez de ta
lentos e possui um sistema de educação 

ainda incapaz de produzir profissionais 
qualificados em número suficiente para 
atender a demanda das companhias. 
Além disso, muitos executivos migra
ram para outros países e precisam ser 
trazidos de volta. A grande questão é: 
onde encontrar candidatos? 

Essas considerações são de Peter 
Felix, renomado presidente da Aesc 
(Association of Executive Search Con-
sultants), associação internacional que 
completou 50 anos de atuação. Ela 
reúne mais de 6 m i l representantes das 
maiores empresas de seleção de execu
tivos do mundo, de 70 países. Em entre
vista concedida à Executivo de Valor, 
Felix fala sobre esse momento glorioso 
e também ingrato para os headhun-
ters no país e traça um perfil do CEO 
do futuro. Ele revela também como os 
comandantes estão enfrentando a con
corrência com a nova geração. A seguir, 
os principais trechos da entrevista: 

Quais habilidades os headhunters bus
cam nos líderes hoje? 

Visão estratégica, preocupação glo
bal , capacidade de l idar com ambigui 

dade e mudanças, além de competên
cia para identificar e reter as melhores 
pessoas. Também levamos em conta a 
iniciativa, a determinação, a energia, 
a ambição de ser bem-sucedido e um 
histórico de realizações que possa ser 
quantificado. 
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Como a globalização tem influenciado 
a maneira de os líderes administrarem 
sua carreira? 

Executivos experientes estão cada 
vez mais abr indo sua carreira em 
u m a escala g loba l e não apenas na
c ional . Embora isso represente gran
des oportunidades, eles também es
tão muito conscientes dos riscos en
volvidos. Desse modo, é preciso estar 
preparado tanto para mudar quando 
u m a oportunidade surge como para 
ir ao mercado buscar emprego quan
do um revés no desempenho de sua 
companhia o força a sair. 

Atualmente, movimentar-se pelo mundo 
faz parte do trabalho dos executivos? 

A mobil idade global é u m a van
tagem clara e pode ajudar a definir a 





carreira de um executivo sênior. No 
entanto, há u m a flexibilidade cres
cente sobre até onde o trabalho de 
certos executivos precisa ser realizado 
em determinado lugar, u m a vez que 
as corporações precisam ser prag
máticas se quiserem atrair e manter 
os líderes mais talentosos. Há tam
bém u m a atenção maior para com os 
gestores locais na administração de 
operações regionais, de modo que 
mandar executivos de destaque para 
outros países pode não ser tão desejá
vel quanto costumava ser. 

Os executivos brasileiros estão mais va
liosos para o mercado global? 

O sucesso econômico continuará 
impulsionando positivamente os bra
sileiros em um contexto mundial . Eles 
também podem se beneficiar do histó
rico de sucesso de muitos líderes talen
tosos do Brasil que atuam em multina
cionais. Oportunidades continuarão 
existindo para profissionais brilhantes 
e ambiciosos tanto no mercado domés
tico como no global. 

0 Brasil também está mais interessan
te para os líderes internacionais? 

Definitivamente. O Brasil está nas 
manchetes quase semanalmente com 
notícias econômicas positivas, e é na
tural que os executivos olhem para 
os mercados mais saudáveis. O maior 
conhecimento sobre os altos salários 
no país deve dissipar eventuais mitos 
que antes desencorajavam a vinda dos 
estrangeiros. No fim do ano passado, 
realizamos um ranking com os salá
rios do alto escalão em São Paulo, Nova 
York, Londres, Cingapura e Hong Kong. 
O resultado foi surpreendente, com os 
brasileiros disparados na frente como 
os mais bem pagos. O levantamento 
contemplou o salário fixo e, portanto, 
não incluiu os bônus e o décimo tercei
ro salário. Mesmo assim, o holerite de 
um CEO do setor industrial na capital 
paulista chegava, em média, a US$ 620 
m i l por ano, enquanto em Nova York 
ele recebia US$ 574 m i l . 

Os CEOs estão mais confortáveis na pre
paração de seus próprios sucessores? 

Obviamente, um CEO pode dar uma 
contribuição muito valiosa ao proces-

so e deve ser ouvido. Mas o conselho 
de administração é que precisa arcar 
com as consequências e, em última 
instância, assumir a responsabilidade. 
O executivo deve ajudar identificando 
potenciais sucessores e, se fizer bem 
seu trabalho preparatório, um de seus 
candidatos deverá ser bem-sucedido. 

Como um executivo pode planejar uma 
transição na carreira? 

Os executivos devem avaliar cons
tantemente sua progressão na carrei
ra, ou seja, de onde vieram, onde estão 
no momento e para onde gostariam de 
ir. Seja visando u m a mudança ou não, é 
essencial garantir que seu nome se tor
ne conhecido pelos principais players 
de seu setor e pelos recrutadores. Ser 
ativo nas associações profissionais, 
publicar trabalhos na imprensa e par
ticipar de ferramentas como o BlueS-
teps ou o Linkedln são métodos que o 
colocarão no radar dos empregos que 
raramente são apresentados ao públi
co. A busca por um novo cargo execu
tivo pode demorar seis meses ou mais. 
O único perigo de uma transição é não 
planejá-la. É o caso de quem espera até 
o último minuto antes de decidir por 
uma mudança, ou até não estar mais 
empregado. Esse profissional sofrerá 
maior pressão para aceitar postos não 
ideais e corre o risco de ficar muito 
tempo parado - situação considerada 
negativa pelos contratantes. Quanto 
maior o nível, mais tempo será ne
cessário para encontrar uma posição 
compatível com o histórico profissio
nal e as aspirações. 

Quais sinais indicam que chegou a 
hora de um executivo do alto escalão 
sair do emprego? 

Quando o conselho de administra
ção começa a ser antagônico em vez de 
colaborador. Ou quando ele demons

tra falta de confiança na capacidade 
do CEO de tomar decisões. Isso, é claro, 
além do tédio ou da perda de entusias
mo do próprio líder. 

Quando o senhor recomenda uma mu
dança na carreira? 

De forma geral, é preciso considerar 
isso quando não há mais oportuni
dades suficientes para progredir e ser 
desafiado. A remuneração é forte mo
tivação para muitos, mas ela deveria 
ser um fator secundário quando você 
administra sua carreira e deseja fazer 
uma progressão saudável em direção a 
seus objetivos. O ganho no curto prazo 
poderá ter como efeito colateral a estag
nação da vida profissional. 

A ênfase na governança corporativa 
e a pressão dos conselhos estão au
mentando a rotatividade no topo das 
organizações? 

Certamente. Esse é um dos grandes 
acontecimentos dos últimos dez anos, 
desde o escândalo da Enron e da subse
quente lei Sarbanes Oxley nos Estados 
Unidos. Isso teve grande impacto em 
todo o mundo. Existem muitos presi
dentes que mantêm suas posições por 
10 ou até mesmo 15 anos e são muito 
bem-sucedidos, mas o tempo médio de 
permanência no cargo caiu nesse pe
ríodo. Muitos conselhos precisam me
lhorar seu planejamento sucessório e a 
seleção de CEOs. 

O senhor acredita que o CEO hoje é, de 
fato, avaliado não só pelos resultados 
mas pela forma como os consegue? 

Ele deve ser avaliado dentro de um 
conjunto amplo de critérios, pois existe 
hoje uma consciência maior sobre o i m 
pacto de uma atitude incorreta no valor 
da companhia em termos de reputação 
pública, responsabilidade social e ques
tões ambientais. Entretanto, alguns 



CEOs e até mesmo conselhos buscam 
o lucro a qualquer custo. A questão é 
que atualmente eles correm riscos bem 
mais altos ao fazerem isso. 

0 que o crescimento brasileiro repre
senta para o mercado de seleção de 
executivos? 

U m a grande oportunidade. O Brasil 
tem hoje todos os elementos que fasci
nam a indústria de seleção de executi
vos. A globalização, a escassez de talen
tos e um sistema de educação que não 
produz profissionais qualificados em 
número suficiente para atender a de
manda. Além disso, muitos executivos 
migraram para outros países e preci
sam ser trazidos de volta. De um ponto 
de vista egoísta, é um cenário perfeito. 
Quando a economia cresce, tudo é d i 
nâmico. Os grandes investimentos e a 
expansão das companhias locais no ex
terior são acontecimentos fantásticos. 
Mas onde estão os candidatos? Todas as 
empresas de seleção de executivos estão 
muito ocupadas nessa procura. 

É uma oportunidade para que sur
jam novas empresas de recruta
mento no país? 

O negócio de seleção de executivos 
surgiu na esteira do crescimento das 
multinacionais depois da Segunda 
Guerra M u n d i a l . Ele ganhou impulso 
com os grandes investimentos ameri
canos na Europa. Depois, nos anos 80, 
a indústria de recrutamento recebeu 
novo estímulo com os investimentos 
europeus e japoneses na América. Ela, 
geralmente, segue os movimentos das 
companhias que acabam precisan
do de executivos. Hoje, os mercados 
emergentes estão recebendo muitos 
investimentos e têm grande demanda 
de consumo e de talentos. 

As companhias ainda resistem na 
hora de contratar os serviços dos 
headhunters no Brasil? 

Acredito que em breve as empresas 
brasileiras estarão usando mais es
ses serviços, porque elas vão ser mais 
transparentes e objetivas na maneira 

como administram a questão. Muitas 
empresas familiares estão se tornando 
públicas, e outras podem ser vendidas 
para grandes multinacionais. Existe 
estabilidade política aliada ao cresci
mento econômico. A seleção de exe
cutivos é uma ferramenta importante 
no desenvolvimento da economia mo
derna. Os maiores mercados hoje estão 
nos EUA, no Reino Unido e na Alema
nha. O mercado na Ásia também está 
aumentando, mas ainda representa 
apenas 18% do faturamento global da 
indústria. No mundo, ela movimenta 
cerca de US$ 9 bilhões por ano. 

Como o senhor analisa a nova gera
ção mundial de líderes? 

A nova geração é inspirada na cria
tividade, tem grande habilidade para 
pensar sem amarras e para abraçar 
novas tecnologias. Ela tem visão de 
futuro e rapidamente aproveita novas 
oportunidades quando elas aparecem. 

Como será o CEO do futuro? 
Ele será um formador de equipe 

que sabe delegar. Seu conhecimento 
poderá ser cada vez mais adquirido 
livremente. Ele precisará ser um su
pervisor e confiar responsabilidades 
aos outros, demonstrando sua visão 
estratégica para a organização. A tec
nologia facilitará a comunicação e o 
gerenciamento de pessoal. O líder do 
futuro será capaz de formar equipes 
e de administrar as gerações X e Y em 
condições de trabalho flexíveis. Ele 
será responsável socialmente e deverá 
colocar a energia l i m p a , a filantropia 
e a diversidade de funcionários no 
centro do sucesso de sua organização. 

Como os profissionais experientes 
estão enfrentando a competição 
com os mais jovens pelas posições 
mais altas? 

Isso depende muito da região e do 
setor em questão. Em alguns setores 
faltam talentos experientes e, desse 
modo, os mais seniores poderão ter 
segurança pelos próximos anos. Por 
outro lado, a falta de talentos está 
criando oportunidades para jovens 
executivos ambiciosos. A boa notícia é 
que, dada a falta de profissionais qua
lificados, há espaço para todos. 

Text Box
Fonte: Valor Executivo, São Paulo, ano 11, n. 11, p. 16-19, maio 2011.




