
Pesquisa revela mudança na imagem de executivos  
Terciane Alves 
 
Principais dirigentes de corporações já não são mais vistos como super-homens  
 
Profissionais do mundo todo demonstram não estarem dispostos a acreditar na figura do principal 
executivo de uma empresa como um super-homem. Tal comparação, apontada por acadêmicos 
como uma tendência que ganhou vulto a partir dos anos 1980 - quando se registrou um longo 
declínio nos lucros corporativos que conduziu à atual era de capitalismo de investidor -, parece ter 
sido repensada desde que a companhia de energia norte-americana Enron entrou em concordata 
e estreou uma série de escândalos corporativos envolvendo seus principais executivos (CEO).  
 
Um recente estudo da consultoria Accenture em cooperação com o Economist Intelligence Unit 
(EIU) - instituto vinculado à revista The Economist - investigou junto a 250 executivos, de várias 
regiões do mundo, entre América do Norte, Europa, Ásia, Oriente Médio e América Latina, quais 
são as expectativas em relação a esse tipo de profissional.  
 
Quando perguntados sobre o que tem mais importância no mercado, se é a marca corporativa ou 
a reputação do CEO, 70% votaram que a marca da empresa tem mais peso. Para 69% dos 
entrevistados, o CEO deve ter valores morais fortes.  
 
"Um aspecto interessante é que só 50% dos executivos encontram um modelo de CEO que 
gostariam de seguir", comenta Luiz Ferezin, consultor da Accenture e porta-voz do estudo no 
Brasil.  
 
Metade dos homens de negócios ouvidos disse acreditar que o posto de CEO é hoje menos 
atrativo, 40% informaram ser mais e 10% não sabem. "O cargo continua sendo mais atrativo, 
mas para isso as pessoas terão de se identificar com esse profissional. Pensar que se fossem ele 
agiriam assim."  
 
De acordo com Ferezin, a proposta do estudo é servir como um termômetro de expectativas que 
tem a intenção não só de deixar mais transparente a convivência entre executivos como auxiliar 
nos negócios. A pesquisa, coletada em outubro do ano passado, é a primeira do gênero feita pela 
Accenture e passará a ser anual.  
 
Para 67%, a principal prioridade estratégica do CEO para 2003 deve ser reter as melhores 
pessoas, outros 58% acham que o desenvolvimento das pessoas é questão principal; 42% 
elegeram fazer novas aquisições e parcerias e 27% votara m na alternativa fazer as operações.  
 
Proporcionar governança corporativa forte é apontada por 70% dos executivos como a questão 
que deve predominar na agenda do CEO sob o ponto de vista organizacional. Em segundo, com 
61%, aparece apoio à inovação, seguida pela redução de custos e, por último, manter a lealdade 
do acionista.  
 
"De certa forma, o CEO super-herói não existe mais. Houve um tempo em que o acionista ou 
dono achava que ele tudo resolveria", alerta Ferezin. "Mas o estudo dá um recado: em momentos 
de crise, normalmente as pessoas correm para apagar incêndios e vivem imersas no dia-a-dia. Os 
executivos esperam algo mais longo do CEO, como bom treinamento, apoio à inovação e 
pensamento visionário”.Em resumo, eles querem direcionamento, mas muita liberdade de 
operação.  
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