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Pedro Carvalho, sóc io da 
in -s igh t®. onde faz or ientação 
para a carreira de executivos 
(executive coaching) e diretor do 
Centro de Carreiras de Executivos 
da Associação dos Ex-Alunos da 
FGV, explica porque o termo CEO 
foi adotado no Brasil, substituindo 
a tradicional des ignação de pre
sidente ou diretor geral - para o 
mais alto cargo de uma organiza
ção. "Um título similar para CEO 
é presidente, que foi usado por 
muitos anos. Esse título serve mais 
para designar uma pessoa es
colhida democraticamente, mas 
como em uma empresa os traba
lhadores não escolhem o seu pre
sidente, designar este profissional 
de CEO faz mais sentido, pois as 
empresas dificilmente utilizam os 
princípios democrát icos para ele
ger seu mais alto executivo", res
salta Carvalho. 

As at r ibu ições do CEO são 
definidas pela diretoria ou Con
selho de Admin is t ração , ou outra 
instância deste nível, dependen
do da estrutura legal da organiza
ç ã o . As responsabilidades deste 
profissional são amplas, geral
mente ele exerce a máx ima au
toridade na tomada de decisões. 

Carvalho destaca as principais 
funções de um CEO: comuni
c a ç ã o , dec isão, l iderança e ge
rente. "O papel do comunicador 
pode abranger o mundo exterior 
à empresa - imprensa, fornece
dores, clientes etc. - bem como a 
ges tão do negóc io propriamen
te dito e dos func ioná r ios . O de 
decisor envolve a tomada deci
sões de alto nível sobre a polí t ica 
e estratégia da o rgan i zação , e o 
de líder relaciona-se com asses
soria à Mesa de Conselho, a lém 
de funcionar como instrumento 
de mot i vação para os func ioná 
rios; o papel de gerente está liga
do à presidência e admin is t ração 
da o rgan i zação " . 

O CEO deste século 
Trata-se de um posto de pres

tígio que exige inúmeras habilida
des e qualidades, algumas delas 
até mesmo natas. O CEO deve 
ser capaz de: reconhecer esforços 
de outras pessoas; desenvolver 
uma adequada base de poder; 
utilizar sua força - poder - de 
forma equilibrada; construir uma 
boa reputação; desenvolver com
petências e habilidades em si e 
em seus subordinados; clarificar 

os objetivos pessoais, bem como 
os da empresa; ter habilidade em 
comunicar-se com todas as partes 
interessadas; possuir uma visão 
de futuro; criar uma autoimagem 
positiva; combinar visão com 
atenção aos detalhes. 

Com sua larga exper iência 
como executivo de empresas de 
grande porte (como Lucent, Nor-
tel Networks, Elevadores Otis e 
Banco Pactuai), Pedro Carva
lho tem várias especial izações, 
incluindo dois mestrados reali
zados nos Estados Unidos. Ele 
sinaliza como seria o perfil do 
CEO do século XXI. "Para galgar 
a pos ição de CEO em uma em
presa alinhada com os novos pa
radigmas de negóc ios deste sé
culo, o profissional precisa mais 
do que talento para negóc ios e 
habilidades de gestão para di
rigir uma empresa de sucesso." 
"Tornar-se um CEO é uma ex
per iência de mudança de vida, 
e antes de se aventurar em tão 
alto cargo é útil entender como 
os executivos mais importantes 
chegaram lá , qual a f o r m a ç ã o 
profissional, o que eles têm em 
comum. Em minha exper iência, 
muitos CEOs compartilham uma 
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A reportagem apresenta o re
sultado de uma pesquisa da IBM 
divulgada em meados de 2010: 
79% de um grupo de mais de 
1,5 mil CEOs de sessenta países 
e 33 setores esperam aumento 
da complexidade do cargo, mas 
apenas 49% sentem-se prepa
rado para enfrentá- lo. Entre as 
empresas americanas, 67% ad
mitiram, em outro levantamento 
recente, que seus principais gesto
res precisam aprimorar habilida
des de l iderança, e 53% afirma
ram sentir falta de competências 
como planejamento estratégico 
e habilidades de comun icação . 
"Muitas das principais demandas 
reprimidas das companhias em 
relação a seus líderes, como moti
var gestores e desenvolver funcio
nários, têm a ver com gestão de 
pessoas. Essa competênc ia , antes 
negligenciada, está no centro de 
uma revolução que, segundo teó
ricos como Hamel, marcará o fim 
da era da l iderança autor i tár ia e 
o início de um ciclo competitivo 
centrado no capital humano", 
assinala a reportagem. 

Rotatividade 
Neste novo cenár io de crise 

global o índice de turn over dos 
CEOs experimenta aumento subs
tancial. A pesquisa CEO Succes-
sion, da Booz & Company (em 
sua 12 a ed ição) , apontou que a 
taxa de rotatividade dos coman
dantes das empresas no Brasil 
cresceu de 16,8%, em 201 0, para 
22,8%, em 2011, superando a 
média global, de 14,2%. Embora 
a maior parte das trocas tenham 
sido transições planejadas, muitos 
CEOs foram demitidos por não 
atingirem resultados esperados 
em um período de grandes expec
tativas. A pesquisa revela que na 
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tentativa de corrigir rapidamente 
o rumo dos negócios, 71% das 
organizações brasileiras que tro
caram o seu CEO preferiram bus
car um substituto nos seus qua
dros internos ao invés de procurar 
o candidato no mercado. 

A Booz & Company perguntou 
que conselhos estes executivos 
dariam aos novos CEOs. Com 
base em uma série de recomen
dações de executivos experientes 
à nova classe de CEOs, os conse
lhos mais importantes que os no
vos CEOs (ou aspirantes) devem 
considerar, incluem: 
1. Limpe a casa (de forma sele

tiva) - lide com as mudanças 
mais óbvias na equipe de exe
cutivos o quanto antes. 

2. N ã o seja tão rápido na mudan
ça de estratégia - pense duas 
vezes antes de mudar a estra
tégia rapidamente, mesmo que 
você acredite que a estratégia 
atual esteja errada, certifique-
-se de que a empresa tenha 

bases sólidas antes de levá-la 
em outra direção. 

3. Saia da sua zona de perigo -
entenda como cada parte da 
empresa funciona e qual tem 
sido o seu desempenho. 

4. Seja transparente - seja o mais 
aberto possível sobre planos 
e motivações, com todos os 
players críticos, e aja de forma 
decisiva ao fazer as mudanças 
mais urgentes. 

5. N ã o dê ouvidos a n inguém -
cada um age conforme seus 
próprios interesses, mas nem 
sempre estes interesses estão 
de acordo com o que é melhor 
para o CEO ou para a empre
sa que você foi contratado para 
liderar. 

6. Encontre um parceiro com 
quem você possa discutir pla
nos de forma aberta - e que 
não tenha nenhum interesse 
além do seu sucesso. 

7. Ponha a sua vida pessoal em or
dem - gerencie com cuidado o 

seu tempo e a sua vida familiar. 
"O primeiro ano costuma defi

nir carreiras, e estabelecer a base 
necessária para uma boa perfor
mance é crucial para o sucesso, 
especialmente quando conside
ramos o ambiente tumultuado no 
qual muitos CEOs estão entran
do", sintetiza o estudo. 

Para um estudante de Adminis
tração com aspirações de se tornar 
um CEO, o Mestrado em Adminis
t ração (MBA) é recomendado. A 
obtenção deste grau prova uma 
extensa experiência em operações 
de negócios e a maneira correta 
de gerir uma empresa. "Isso tam
bém significa que ele recebeu uma 
educação completa que lhe per
mitirá desenvolver um negócio no 
mundo real e será capaz mantê-
-lo à tona", considera Carvalho e 
enfatiza: "As competências deste 
novo profissional vão além daque
las aprendidas em salas de aula". 
Confira no box abaixo outras siglas 
utilizadas no mundo corporativo. 
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, Brasília, DF, ano 21, n. 89, p. 28-31, jul./ ago. 2012.




