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mas o que importa é como lida com o desafio de ad
ministrar uma empresa por longos períodos, em 
meio às vicissitudes de ciclos econômicos. O verda
deiro teste da liderança é o desempenho do presi
dente durante todo seu tempo no comando. 

Três anos atrás, essas constatações deram o r i 
gem a um ranking singular de quase 2 m i l presiden
tes. Com base na variação do valor de mercado e no 
retorno total ao acionista durante o mandato intei
ro de cada presidente, criamos uma lista de líderes 
empresariais que haviam produzido o melhor retor
no a acionistas enquanto no comando. Primeiro do 
gênero, o ranking "Os CEOs de melhor desempenho 
do mundo" foi publicado na HBR em janeiro de 2010. 
O estudo comparou o desempenho de presidentes de 
empresas em diversos países e setores, de executivos 
da casa e de líderes contratados no mercado, de presi
dentes com e sem MBA. E lamentou a escassez, mun
do afora, de mulheres na presidência. 

Era apenas um começo. A fim de comparar ten
dências em distintas partes do mundo e identificar 

variações regionais na liderança, decidimos aplicar a 
metodologia a grandes mercados emergentes como 
índia e China — e, é claro, às Américas Central e do 
Sul. Esta iniciativa resultou no presente ranking dos 
50 CEOs de melhor desempenho na América Latina, 
publicado em primeira mão na HBR Brasil. 

O caso da América Latina é particularmente fas
cinante porque, para surpresa de muitos, empresas 
da região atravessaram a recente recessão melhor do 
que companhias no mundo desenvolvido. Graças a 
crises financeiras e desvalorizações que quase todo 
país da região — como México, Chile e Argentina — 
enfrentou na década de 1990 e começo da de 2000, 
empresas latino-americanas exibiam, em 2008, ala
vancagem (relação entre dívida e capital próprio) re
lativamente baixa e um balanço saudável. Isso per
mit iu que resistissem à tempestade global e investis
sem no crescimento, sobretudo na região. 

Ao mesmo tempo, economias dessa parte do 
mundo podem ser voláteis, como deixam ver desdo
bramentos recentes no México e na Argentina. Além 
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disso, certos países, como o Brasil, ameaçam se tor
nar mais protecionistas. Em outras nações, práticas 
administrativas inaceitáveis e antiéticas abundam. 

À medida que empresas latino-americanas enca
ram o duplo desafio de crescer na região e no resto 
do mundo, entender como liderar passará a ser mais 
importante. Daí o interesse de executivos e de i n 
vestidores em aprender com os melhores presiden
tes da região — e com as excelentes empresas que 
administram. 

o cargo bem antes do período analisado. 
Não há , em português ou espanhol, um título 

exatamente equivalente ao de "CEO" ou "chief exe-
cutive officer"; empresas da América Latina usam di
versos termos para identificar o executivo com auto
ridade para decidir na empresa: gerente-geral, dire-
tor-executivo, "consejero delegado", superintenden
te. No Brasil, o uso mais comum para o cargo equiva
lente a CEO é presidente-executivo, ou simplesmen
te presidente, embora eventualmente seja também 

Elaboração do ranking 
O processo de elaboração de um ranking de dirigen
tes empresariais de alto desempenho na América La
tina teve início em 2010 com a coleta de dados sobre 
294 presidentes de 197 empresas de capital aberto 
da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru 
e Venezuela. Esses países faziam parte do Emerging 
Markets Latin America Index, índice criado pela pro
vedora de ferramentas de apoio a decisões de investi
mento MSCI. Para garantir a disponibilidade e a com
parabilidade das informações, os dados da amostra 
cobrem apenas executivos empossados como presi
dente no intervalo de 14 anos e meio transcorrido de 
10 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2009 (Veja o 
quadro "Quem está no ranking?"). 

É por isso que vários presidentes latino-america
nos famosíssimos — como os brasileiros Roberto Se
túbal (Banco Itaú) e Jorge Gerdau Johannpeter (Ger-
dau) e os mexicanos Ricardo Benjamin Salinas Pliego 
(Grupo Elektra) e Lorenzo Zambrano (Cemex) — fica
ram, infelizmente, de fora da lista. Todos assumiram 

usada alguma outra denominação, como superin
tendente ou diretor-presidente. Logo, para poder 
identificar o líder de cada empresa, tivemos de ava
liar caso por caso. 

Para complicar as coisas, mais de 75% das empre
sas na América Latina são de controle familiar — e 
integrantes da família tomam a maior parte das de
cisões de estratégia e investimento de longo prazo. 
Por exemplo, Carlos Slim Helu (o homem mais rico 
do mundo), do Grupo Carso, é tido por muitos como 
o cérebro por trás da estratégia das empresas do gru
po. Cabe a executivos no comando das suas empre
sas, portanto, interpretar a visão e a energia do em
presário de forma organizacionalmente eficaz e pro
duzir resultados. É por isso que líderes de quatro bra
ços do Grupo Carso estão na lista, enquanto o próprio 
Slim ficou de fora. 

Quem, exatamente, são os presidentes de melhor 
desempenho da América Latina? Não deveria surpre
ender que os cinco primeiros da lista são todos bra
sileiros, a começar pelo ex-presidente da Embraer, A ut
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Maurício Novis Botelho. Em seguida vêm Roger Ag-
nelli , ex-Vale, Benjamin Steinbruch, da CSN, Manoel 
Arlindo Zaroni Torres, da Tractebel Energia, e Miguel 
Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, da Lojas Ameri
canas. Paolo Rocca, presidente da argentina Tenaris, 
empata em sexto lugar com Renato Alves Vale, cabe
ça de outra empresa brasileira, a Companhia de Con
cessões Rodoviárias (CCR). José Antonio Fernandez 
Carbajal, da Fomento Económico Mexicano, e Daniel 
Hajj Aboumrad, da América Móvil, são os dois mexi
canos entre os dez primeiros. 

De uma perspectiva regional, o Brasil lidera o 
ranking, com 26 presidentes entre os 50 melhores. 
Em seguida vem o México, segundo país mais popu
loso da América Latina, com dez (veja o quadro "De 

onde vêm os presidentes?"). De outro ângulo, presi
dentes de empresas de bens de consumo — incluin
do bebidas, produtos alimentícios e artigos de higie
ne pessoal — dominam a lista, respondendo por 20% 
dos incluídos; já o setor de telecomunicações está 
sub-representado, com apenas quatro presidentes 
entre os 50 melhores. 

Diferentemente de outros países em desenvolvi
mento, como a Índia, na América Latina a formação 
acadêmica não parece importar tanto quanto ter raí
zes profundas na cultura e na sociedade locais. 
Aliás, só 12 dos presidentes no ranking tinham MBA. 
E se no ranking mundial uma mulher, a ex-presiden
te da eBay Meg Whitman, ficou entre os cem pri
meiros, na América Latina não houve, como já se 
esperava, nenhuma mulher entre os 50 melhores 
presidentes. 

Nas Américas Central e do Sul, um grande nú
mero de presidentes fez carreira na própria empre
sa, e o desempenho da empresa tende a ser uniforme 
de presidente para presidente — para bem ou para 
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mal. Essas tendências provavelmente decorrem do 
fato de que empresas de família — e, em certos ca
sos, os governos — exercem influência moderadora 
sobre estratégias e decisões de investimento de lon
go prazo. 

Um exemplo é o do presidente da Embraer, Maurí
cio Botelho, que assumiu o comando em 1995, quan
do a estatal vinha registrando prejuízo de cerca de 
US$ 200 milhões ao ano. Em várias ocasiões, a fabri
cante de aviões só escapou da falência devido a i n 
jeções de capital do governo. Nos 17 anos seguintes, 
Botelho transformou a Embraer, privatizada, em uma 
empresa de primeira categoria, capaz de competir 
ombro a ombro com rivais maiores e mais ricas, co
mo a Bombardier e a Cessna, no próprio mercado des
tas. Durante sua passagem pela presidência, Botelho 

— que assumiu a presidência do conselho da Embra
er em 2006 — produziu um retomo total ao acionista 
ajustado ao setor de 2.895%; no período, o valor de 
mercado da Embraer aumentou US$ 20 bilhões (leia 
mais sobre a gestão de Botelho na página 82). 

Três tipos de líder 
Uma análise revela três tipos de presidente muito 
comumente encontrados em empresas da América 
Latina. Um grupo é formado de integrantes de clãs 
empresariais. Nele estão Daniel Servitje Montull , do 
Grupo Bimbo, do México, e Paolo Rocca, da fabrican
te argentina de tubos de aço Tenaris. Rocca não só é o 
principal executivo da empresa, mas também o pre
sidente de sua controladora, o Grupo Techint, funda
do por seu avô, Agostino Rocca. Durante seu manda
to, o jovem Rocca garantiu um RTA ajustado ao setor 
de 1.193%; nesse período, o valor de mercado da Te
naris cresceu US$ 23 bilhões. 

Um segundo grupo é formado por executivos 
que trabalham em estreita colaboração com famí
lias empresariais da região. Nessa categoria entram 
Guillermo Garcia, da Molinos Rio de la Plata, contro
lada pela família Pérez Companc; Javier Enrique Es
teban Crotto, da Ledesma, que o clã Blaquier contro
la; e Daniel Rodriguez Cofre, da Cencosud, empre
sa de Horst Paulmann e família. Esses presidentes 
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desenvolveram a capacidade de atuar ao lado de 
membros das respectivas famílias para o bem da 
empresa. 

O terceiro grupo é formado por presidentes que 
dirigem antigas estatais. No processo de privatiza
ção, muitos governos na América do Sul mantiveram, 
nessas empresas, uma participação (golden share) 
que garante poder de veto sobre decisões importan
tes como a venda de ativos ou investimentos. Essas 
gigantes incluem Embraer, Vale e Teléfonos de Méxi
co (esta última formada pela privatização dos servi
ços de telefonia do México) e seus presidentes apren
deram a trabalhar lado a lado com stakeholders para 
promover o crescimento da empresa. 

Em mercados emergentes como a América Latina, 
é importante estar ciente da existência de tomado
res de decisão como famílias controladoras e gover
nos ativistas, que não hesitarão em exercer os direi
tos que ainda detêm. Aliás, a motivação e as metas 
desses atores podem tanto servir de ajuda como de 
empecilho para um presidente. 

Quão bons são os melhores? 
Os melhores presidentes da América Latina tive

ram um desempenho superior ao de colegas em ou
tras partes do mundo. Garantiram um retorno total 
ao acionista de 1.440% (já descontados efeitos cam
biais), em média, durante a média de oito anos e 
dez meses no cargo — em comparação com os 997% 
de retorno gerados pelos presidentes do ranking 
mundial. Isso equivale a um retorno anual compos
to de 38% (ante a média mundial de 32%). Além dis
so, os melhores presidentes superaram o setor em 
1.302%. 

Os 50 melhores elevaram o patrimônio de acio
nistas em US$ 8,4 bilhões, em média, já desconta
dos inflação, dividendos, recompras e emissões de 
ações. Para colocar a cifra em perspectiva, vejamos 
o desempenho dos 50 executivos na lanterninha da 
amostra latino-americana de 294 presidentes. Essa 
turma produziu um RTA anual composto de -10,6% 
durante o mandato, ou um desempenho ajustado 
ao setor de - 8 2 % . No tempo em que estiveram no 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



comando, esses 50 assistiram à perda de US$ 1,2 b i 
lhão em valor ao acionista, em média. 

Os melhores são locais 
Curiosamente, a grande maioria dos presidentes do 
ranking trabalha ou para empresas que só atuam no 
próprio país ou para as chamadas multilatinas: em
presas com sede em um país da América Latina e 
operações em vários países da região. Isso demons
tra a crescente competitividade global de empresas 

A única diferença é que, na América Latina, esses 
presidentes também tendem a ser do mesmo país das 
empresas que administram. Aliás, a parcela de 24% que 
não era do mesmo país de origem da empresa teve um 
desempenho pior do que os colegas que eram do mes
mo país. Por outro lado, ser do mesmo país que a em
presa melhorava a classificação de um presidente em 
30 posições — um considerável efeito do país de origem. 

Conhecer bem o país parece fundamental na Amé
rica Latina, onde relações têm grande importância. Em 

latino-americanas, especialmente em seu mercado 
de origem. 

Embora multinacionais respondam por até 3 0 % 
do faturamento de empresas na América Latina, só 
cinco dos 50 melhores presidentes eram de m u l t i 
nacionais: João Mauricio Giffoni de Castro Neves, da 
Ambev; José Armando de Figueiredo Campos, da an
tiga CST, hoje uma subsidiária da ArcelorMittal; Dan
te João Letti e Antonio Monteiro de Castro, da Souza 
Cruz, subsidiária da British American Tobacco; e Os
car Von Chrismar Carvajal, do Banco Santander-Chile, 
parte do Grupo Santander da Espanha. Aliás, os dois 
primeiros executivos só viraram parte de multinacio
nais porque estas investiram em empresas do país. 

Executivos da casa predominam 
Presidentes que fizeram carreira na própria empre
sa antes de chegar à presidência respondem por até 
73% dos 50 melhores da América Latina. É um núme
ro bem parecido ao do ranking mundial, no qual 79% 
eram executivos da casa. 

antigas estatais, por exemplo, um presidente sem ex
periência em lidar com ministros e funcionários do go
verno dificilmente se destacaria. Presidentes na região 
só triunfam ao administrar tanto as operações como o 
relacionamento com um ator complexo e nem sempre 
interessado no lucro. 

O efeito "Mateus" 
Uma diferença importante entre o ranking mundial 
e o da América Latina diz respeito ao chamado efeito 

"trampolim". O ranking anterior mostrava que um pre
sidente que assume uma empresa de baixo desempe
nho normalmente tem condições de obter resultados 
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superiores no futuro. Em outras palavras, uma em
presa de baixo desempenho é um bom trampolim 
para um presidente se projetar. Na América Latina, 
no entanto, ocorre o oposto — com a única exceção 
da Embraer em 1995. 

Se uma empresa vinha dando resultados ruins 
nos dois anos anteriores à posse de um novo presi
dente, a posição desse executivo no ranking tendia 
a cair; se o desempenho era bom, o novo presiden
te tendia a ocupar uma posição melhor no ranking 
no futuro. Da mesma forma, depois da saída de um 
presidente espetacular a empresa tendia a seguir re
gistrando forte desempenho nos três anos seguintes 
em que medimos. Esses resultados compõem um 
padrão que o sociólogo Robert K. Merton chamou de 
efeito "Mateus", devido a um versículo do Evange
lho segundo São Mateus: "Porque a todo o que tem 
se lhe dará, e terá em abundância; mas ao que não 
tem, até o que tem lhe será tirado". 

É provável que haja essa maior continuidade 
no desempenho de empresas na América Latina 
porque clãs empresariais, grupos de investidores e 

governos, cuja visão permanece a mesma ainda que 
o executivo no comando mude, exercem controle a 
longo prazo sobre as empresas. Tomam decisões im
portantes e adotam políticas que determinam a cul
tura da empresa, enquanto o presidente é respon
sável basicamente pela execução. Essa dinâmica na 
América Latina contrasta com a sucessão do presi
dente em mercados maduros, onde acionistas bus
cam sucessores capazes de criar o futuro da empre
sa com a definição de uma nova visão e uma nova 
estratégia. 

Quem faz o bem se sai bem 
Em mercados emergentes, mais do que em países 
desenvolvidos, o desempenho financeiro não é o 
único critério da liderança. Se tivéssemos incluído 
um parâmetro como a sustentabilidade, o ranking 
dos 50 melhores presidentes latino-americanos pro
vavelmente seria um pouco distinto. É, contudo, um 
sinal da importância que executivos na América La
tina dão à sustentabilidade que presidentes de pelo 
menos duas empresas já estão dando o tom nessa 
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área: Alessandro Giuseppe Carlucci, da Natura, e Da
niel Servitje Montull , do Grupo Bimbo. 

Como talvez muitos já saibam, Carlucci perten
ce a uma nova geração de presidentes para quem a 
pobreza, a desigualdade e o meio ambiente são i n 
timamente ligados aos negócios da empresa. Re
conhecida há pouco pelo Fórum Econômico Mun
dial como líder em sustentabilidade, a Natura é o 
símbolo de empresas da América do Sul que incor
poraram de forma proativa a sustentabilidade a sua 
cultura e as suas práticas. O Grupo Bimbo também é 
aplaudido tanto por projetos ambiciosos ligados ao 
meio ambiente, como um programa de combate ao 
desmatamento, quanto por reformular a cultura i n 
terna com uma abordagem aos negócios fundada em 
valores. 

À MEDIDA que forem crescendo, empresas latino-
americanas enfrentarão cada vez mais o desafio or
ganizacional de ter de operar em maior escala, tanto 
dentro como fora da região. Isso poderá levar empre
sas familiares a profissionalizar a administração e a 

mudar o papel de seus donos nela. Nosso ranking se
rá um guia útil no processo. Pode servir de ajuda no 
planejamento de sucessão e no recrutamento de exe
cutivos, pois identifica algumas das principais carac
terísticas de dirigentes empresariais de sucesso na 
América Latina. 
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Text Box
Fonte: Harvard Business Review Brasil Especial Reinventadndo os EUA, São Paulo, v. 90, n. 3, p. 72-81, mar. 2012.




