
Por quanto tempo um executivo exer-
ceria a função de CEO de uma empre-
sa familiar? Essa pergunta raramente 
é feita por proprietários e conselhos, 
mas trata-se de uma questão estraté-
gica muito importante. 

Os líderes geralmente têm uma in-
fluência enorme no crescimento e na 
capacidade de adaptação de suas com-
panhias. Se um líder perde o contato 
com o setor em que a empresa atua, 
ela sofre. Quando o ambiente competi-
tivo muda, o líder precisa de habilida-
des novas e diferentes para que a orga-
nização se adapte bem, e rápido. 

Então, parece que há uma vida útil 
para a maioria dos CEOs. De um lado, 
existem ótimos argumentos para que o 
exercício do cargo mais alto seja limi-
tado. De outro, as regras gerais sobre 
duração do mandato podem ser pouco 
realistas. Alguns líderes ficam velhos 
com 50 anos de idade. Outros são jo-
vens aos 70. Como decidir o que é certo 
para sua empresa? 

Abordo essa questão com meus alu-
nos fazendo uma pergunta relacionada: 

"Por quantos anos os líderes de negó-
cios familiares ou de organizações não 
familiares se mantêm como CEOs?". 

Em companhias familiares, 30 anos, 
na média, é uma boa estimativa. Fun-
dadores, por exemplo, costumam co-
meçar suas empresas com 30 e tantos 
anos ou 40 e poucos e ficar no comando 
até os 70 -atuando, em geral, por mais 
de 30 anos. O CEO de segunda geração 
pode assumir aos AO e dirigir a organi-
zação até ter 68 -ou seja, por 28 anos. 

Em contrapartida, CEOs de empre-
sas não familiares de capital aberto 
permanecem no cargo por apenas cin-
co anos. Seu exercício médio varia de 
acordo com o continente. É mais longo 
na Europa, mais curto na América do 
Norte e fica entre os dois na América 
do Sul. 

Há uma grande diferença -30 anos 
em comparação com cinco- nas prá-
ticas de empresas familiares ou não. 
Qual é melhor? Sabemos que compa-
nhias familiares, que têm exercícios 
mais longos na presidência, também 
têm melhor desempenho na média. 

Mas CEOs podem ser eficazes por mais 
de 30 anos? 

Se eu o obrigasse a optar entre 5 e 30 
anos, o que você escolheria? Faço esse 
exercício com meus alunos de MBA e 
executivos, e todos o acham frustrante. 
Mesmo assim, ele nos força a fazer al-
gumas análises úteis: 

• Nas classes de MBA, 60% dos alu-
nos preferem o exercício mais curto. 
• Já nos programas executivos (em 
que tenho muitos alunos no cargo de 
CEOs) 70% preferem os 30 anos. 

A frustração e a votação divididas refle-
tem o fato de que há bons argumentos 
para ambos os lados da questão. 

A opção pelo mandato longo 
Vamos observar as vantagens do exer-
cício longo. CEOs que estão no escri-
tório por mais tempo podem alicerçar 
culturas mais fortes e duradouras, que 
promovam planejamento, investimen-
tos e construam relacionamentos de 
longo prazo. A abordagem de longo 

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
.



prazo em empresas familiares é um 
fator-chave, porque seu desempenho, 
em geral, é melhor do que o das com-
panhias não familiares. 

No entanto, meus alunos (mesmo os 
CEOs) se preocupam que um exercício 
longo do líder possa reduzir a capaci-
dade de uma empresa de mudar e per-
manecer adaptável. Para fundamentar 
esse ponto, pergunto aos executivos 
que são meus alunos: "Quantas mu-
danças importantes (em tecnologia, 
mercados, produtos ou organização) 
sua companhia vivenciou nos últimos 
dez anos?". 

Essas mudanças exigem abordagens 
de gestão diferentes. A resposta mé-
dia é de três mudanças significativas 
(alguns executivos informam números 
muito mais altos). Líderes podem se 
adaptar adequadamente a esse ritmo 
de mudanças por um longo tempo, não 
só modificando sua empresa, mas tam-
bém alterando a maneira como lide-
ram, organizam e administram? 

Alguns obviamente se adaptam, e 
bem. Outros até gostam de provocar 
a mudança. Mas a maioria dos líderes 
de negócios concorda que se adaptar a 
mudanças constantes (e às vezes radi-
cais) ao longo de muitos anos pode dei-
xar o CEO esgotado. 

A opção pelo mandato curto 
Os alunos que preferem mandatos de 
cinco anos argumentam que a mudan-
ça frequente de CEOs pelos proprietá-
rios ou pelo conselho tende a manter a 
energia em alta e renovar as ideias no 
topo. Entretanto, admitem que exercí-
cios curtos provavelmente encorajem 
um foco de curto prazo. Se isso não for 
verificado, pode reduzir a qualidade, a 
capacidade de assumir riscos e tam-
bém o desempenho financeiro. 

Eles sabem que trocar de CEO a cada 
cinco anos significa sempre ter um es-
toque de executivos talentosos. Na pon-
ta do recrutamento, eles se perguntam 
se isso não estrangularia a capacidade 
de treinamento e de desenvolvimento 
da empresa. 

Questionam-se ainda quanto ao 
impacto do "curtoprazismo" sobre a 

autoridade. Substituir o CEO frequen-
temente reduziria sua influência? Os 
subordinados se rebelariam contra os 
líderes de curto prazo que não respei-
tam? Exercícios de curto prazo encora-
jariam a negligência? Qual o incentivo 
para brigar durante um caminho difícil 
quando um novo CEO logo vai surgir e 
pode até conduzir a um caminho mais 
fácil? Finalmente: membros da família 
estariam dispostos a ser substituídos 
tão rapidamente? 

Existe um caminho do meio? 
A essa altura do debate, há aqueles que 

sugerem que a família deveria manter 
"papéis estratégicos" de longo prazo 
em negócios familiares. Em geral, isso 
se traduz como conservar posições 
executivas significativas ou cargos no 
conselho. Propõem que executivos não 
familiares assumam o papel de CEO de 
curto prazo. 

Esse acordo grandioso, alguns argu-
mentam, permite que a família asse-
gure uma abordagem de longo prazo, 
enquanto troca de CEO com frequência 
suficiente para manter a energia em 
alta e as ideias inovadoras na empresa. 
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iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



bem-sucedida empresa familiar nor-
te-americana de produtos de consu-
mo. Nela, os CEOs não familiares não 
são substituídos com frequência, mas 
eles vêm e vão com mais regularida-
de do que os membros do conselho da 
família. 

Os conselheiros familiares e os exe-
cutivos fora da família têm uma co-
nexão próxima, de modo que os CEOs 
não familiares apoiam a cultura e a 
estratégia desejadas pela família. Os 
membros da família ainda precisam 
ser desenvolvidos, geralmente como 
executivos da empresa, para que sejam 
eficazes em seus papéis no conselho e 
na holding. 

Essa estratégia funciona para a SC 
Johnson e para outras empresas fami-
liares do mesmo tamanho e complexi-
dade. Tal abordagem, contudo, não é 
realista para a maioria das companhias 
familiares de pequeno ou médio porte. 

No final da discussão em classe, 
quase todos chegam à conclusão de 
que cinco anos é muito pouco tempo 
para um CEO -em uma empresa fami-

liar ou não-, mas um exercício de 30 
anos provavelmente seja arriscado no 
ambiente de negócios atual, de rápi-
das mudanças. Alguns propõem que os 
CEOs se mantenham por 15 anos, um 
bom parâmetro para um conselho ava-
liar como ele está se saindo. A mesma 
solução, porém, nem sempre se encai-
xa em todas as situações. 

Duração suficiente 
Então aqui está a resposta para a per-
gunta sobre quanto tempo um CEO deve 
atuar: "O exercício precisa ser longo o 
suficiente para manter a perspectiva de 
longo prazo da empresa, mas apenas 
enquanto o líder mantiver o momentum 
da companhia. Quando as condições 
mudam, você precisa trocar de CEO -fa-

miliar ou não- em tempo hábil. Em ou-
tras palavras, seu CEO tem de atuar por 
tempo suficiente -mas não demais. 

Como, no entanto, definir esse mo-
mentum? Organizações familiares de-
vem ter um princípio orientador quanto 
ao momentum que orienta a mudança; 
ele deve ser a maior prioridade. Asse-
gurar o momentum positivo é vital, por-
que é sua compreensão que protege o 
progresso da companhia. Uma família 
que conheço diz: "O progresso é mais 
importante do que a paz". Eles estão 
certos. 

Se você é proprietário ou membro 
do conselho, eis aqui o que pode fazer 
para conservar o momentum positivo 
de sua empresa: 

• Monitore o CEO em relação a sua 
habilidade para estabelecer o dire-
cionamento e conduzir as equipes 
pelo caminho, mesmo que seja aci-
dentado. 
• 0 CEO está se saindo bem não só 
com os funcionários, mas também 
com os stakeholders principais? E 

fundamental para um CEO ter habili-
dades de adaptação nessa área, por-
que os stakeholders mudam, assim 
como suas necessidades e interes-
ses, tão rápido quanto a companhia. 
• 0 CEO encoraja a mudança neces-
sária na organização, enquanto pro-
tege os valores centrais da empresa? 
• 0 CEO produz os resultados dese-
jados, inclusive construir recursos 
para o futuro? 

Para o bem do progresso, esteja pre-
parado para substituir o CEO quando 
ele não se encaixar mais na tarefa ou 
quando outros forem significativamen-
te mais bem preparados e motivados 
para o trabalho. 

Geralmente, não é fácil dizer ao exe-

cutivo que seu ritmo está diminuindo ou 
que seu desempenho não é adequado. 
É ainda mais difícil comunicar: "Você 
não é o CEO de que a empresa preci-
sa para seguir adiante", especialmente 
se ele for um proprietário importante. 
Tente dizer isso quando o CEO for o pro-
prietário controlador da empresa! 

Ajuda muito quando o CEO atual mo-
nitora a própria conformidade com o 
trabalho, encorajando uma transição 
quando necessário. Mas esses líderes 
que se automonitoram são raros. Por 
isso, você deve sempre ser capaz de re-
correr a conselheiros de confiança, que 
podem conversar com os stakeholders-
-chave e ajudar a facilitar discussões 
importantes sobre a transição do CEO. 
Isso pode fazer uma diferença crucial. 
Como salvaguarda, algumas empre-
sas têm políticas de aposentadoria que 
insistem que os executivos no topo se 
aposentem com certa idade, digamos 
75 anos. 

Nada disso será fácil sem estruturas 
adequadas -conselho de proprietários, 
conselho de diretores-, que tenham 
poder para fazer, ou pelo menos para 
recomendar, trocas oportunas de CEO. 

Sempre desenvolva 
talentos internos 
É preciso desenvolver talentos na 
companhia para que outros estejam 
preparados para assumir papéis de 
liderança, incluindo o de CEO, quando 
necessário. 0 conselho deve ter certe-
za de que a gestão faz isso. Pergunte 
que atividades estão acontecendo e 
monitore-as. 

A maioria dos observadores de em-
presas fortes sabe que a escolha do 
CEO é o fator mais importante que 
conduz uma organização ao sucesso. 
Como meu mentor me disse com sabe-
doria, com o tempo, todas as coisas fi-
cam gastas. Isso também é verdade em 
relação a líderes empresariais. Boas 
empresas familiares e bons líderes 
compreendem essa realidade e fazem 
mudanças na hora certa. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 16, n. 91, p. 12-14, mar./ abr. 2012.




