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Carly Fiorina sentiu na pele a mudança de postura dos conselhos em relação aos super CEOs 
que eles ajudaram a criar.  
 
A demissão da poderosa CEO da Hewlett-Packard (HP), Carly Fiorina, na última semana, pode 
ser entendida como mais um sinal de que a era dos superexecutivos "acima do bem e mal" 
chegou ao fim. Estrelas como ela, que desde os anos 90 ganharam destaque na mídia por suas 
performances e pacotes de remuneração astronômicos, hoje estão na mira de conselhos de 
administração mais maduros. Líderes carismáticos e bem articulados que não apresentam 
resultados no curto prazo já não são mais tolerados. O papel do líder está mudando, assim 
como a equação do talento. E, para cada cultura, a expectativa é diferente. 
 
A saída de Carly deve ser entendida de uma maneira ampla. Era sabido que se a fusão da 
Compaq em 2002, um negócio de US$ 19 bilhões, não desse certo, isso poderia lhe custar o 
emprego. Mas além de não apresentar o resultado esperado pelo "board" e Wall Street, Carly 
foi sistematicamente criticada por sua falta de habilidade na hora de reter alguns dos principais 
executivos que compunham a equipe das duas companhias. "Ela enfrentou um período difícil 
para o setor de tecnologia e não conseguiu sustentação interna para enfrentar a situação", 
acredita a headhunter Fátima Zorzato, presidente da Russell Reynolds no Brasil. 
 
A executiva da HP sentiu na pele a mudança da postura dos conselhos de administração, que 
nos anos 90 ajudaram a criar essa geração de "estrelas" e que agora decidiram apertar o cerco 
contra elas. O tempo que os "boards" davam aos executivos contratados a peso de ouro para 
levantar as empresas encurtou. "Antes eles esperavam seis anos, agora querem ver a 
mudança em dois ou três anos, no máximo", diz Fátima. 
 
Uma pesquisa realizada pela Booz Allen Hamilton com 2,5 mil empresas mostrou que a taxa de 
CEOs demitidos cresceu 170% de 1995 até 2003. A taxa média de dispensas foi maior em 
áreas mais penalizadas pela crise econômica nesse período. Nos EUA, os que chegaram de fora 
nas companhias, como Fiorina, foram os que mais perderam o emprego, representando 55% 
dos entrevistados. "Antes as pessoas ficavam mais tempo nas empresas, conseguiam navegar, 
hoje está muito mais difícil", diz a consultora Karin Parodi, do Career Center. "Ninguém está 
mais seguro e isto serve para todos os níveis". 
 
Carly Fiorina teve uma carreira meteórica na AT&T, depois Lucent Technologies. Ela chegou na 
na HP em 1999, no auge de sua performance, com plenos poderes para exercer o cargo de 
executiva-chefe. No ano seguinte, foi capa da revista "Fortune" como "a mulher mais poderosa 
nos negócios da América". Sua projeção pessoal, carisma e ações dentro e fora da empresa 
fizeram dela uma das presenças femininas mais conhecidas do mundo corporativo. Mas tudo 
tem seu preço. "A cobrança para o executivo super herói é enorme", diz a pesquisadora 
Betânia Tanure, PhD, da Fundação Dom Cabral. 
 
Betânia lembra que se antes responder à cobrança por resultados de curto prazo era suficiente 
para garantir a liderança, hoje a habilidade para se fazer uma boa gestão e formar pessoas é 
igualmente necessária. "São componentes includentes", diz. O que se espera de um bom líder 
também muda conforme a cultura do país. "Não existe um modelo global", lembra a 
pesquisadora. 
 
Uma pesquisa inédita conduzida por Betânia pela Fundação Dom Cabral junto com a escola de 
negócios Wharton, da Universidade da Pennsylvania, com 20 mil pessoas, de 60 países, 
mostrou que o carisma, é uma característica valorizada nos líderes em países mais autoritários 
e masculinos. Isso inclui, por exemplo, o Brasil e os EUA. "Existe uma expectativa em relação 
ao papel do homem e da mulher. Nesses lugares, eles precisam ser mais assertivos", diz. "A 
mulher executiva precisa então se 'masculinizar' para cumprir a sua função". Essa postura, no 
entanto, não pode ser levada ao limite para não ser danosa. O que pode ter acontecido com 
Carly Fiorina, criticada por seu estilo gerencial centralizador e autoritário. 



Em outras culturas, como na Dinamarca, Suécia e Finlândia, onde a figura do líder super herói 
não é tão cultuada, o carisma não é tão relevante. "Eles valorizam o fato do comandante 
parecer um igual, que admite que erra, que tem pontos fracos e não é prepotente", diz a 
pesquisadora. O mesmo vale para o poder de comunicação. Nesses países, saber comunicar-se 
significa ser bom no 'cara a cara' e não necessariamente saber enfeitiçar grandes audiências. 
 
A gestão participativa também muda de um país para outro. Se nos EUA é comum confrontar-
se com o chefe, no Brasil abrir confronto direto não faz parte da nossa cultura empresarial. 
Existe porém uma característica de liderança comum em vários países: o sentimento de 
justiça. "O líder eficaz é aquele que além de gerar resultados faz com que as pessoas 
acreditem que ele é justo, mesmo que suas ações possam gerar um ressentimento nelas 
próprias", diz Betânia. 
 
Outra pesquisa realizada pela consultoria FranklinCovey no fim do ano passado, com 54 mil 
executivos, ouvidos em 100 países, chegou a resultados semelhantes sobre essa questão. Um 
item citado por 15 mil dos entrevistados como a característica mais apreciada em um líder, foi 
a integridade. "Isso inclui a justiça, o bom senso e a honestidade", diz Paulo Kretly, diretor 
geral da consultoria no Brasil. Em segundo lugar no levantamento, aparece o poder de 
comunicação, apontado por 7 mil pesquisados. "Acreditamos que o mais importante é o poder 
de saber comunicar corretamente as metas do negócio, que rumos a empresa está tomando", 
diz Kretly. 
 
A saída de Michael Capellas, ex-dirigente da Compaq, nomeado presidente da HP, logo após a 
fusão das companhias alegando não ter mais espaço no comando, pode ter gerado um clima 
de injustiça em relação à administração de Carly Fiorina. O resultado, nesse caso, foi a 
debandada de outros diretores-chave das empresas. 
 
Outro erro da CEO pode ter sido anunciar publicamente metas, sem saber se conseguiria 
atingi-las. "Em empresas abertas essa é uma falha grave", diz Fátima Zorzato , da Russell 
Reynolds. "Os superexecutivos perdem tempo com relações públicas, com uma agenda lotada 
e muita exposição na mídia e isso às vezes pode os distrair", diz. "As empresas hoje não estão 
mais tão preocupadas com melhorar a participação no mercado e a imagem, elas querem caixa 
e lucro". 
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