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O capitalismo de acionistas, predominante nas atividades produtivas de hoje, suporta 
cada vez menos os erros de gestão de seus diretores-presidentes. A dispensa destes, 
forçada ou negociada, é o preço pelos maus resultados dos balanços ou pela redução 
da taxa de dividendos. O ano de 2002 viu a saída forçada de alguns dos mais 
conhecidos, tais como Bernard Ebbers da WorldCom Inc., que no Brasil controla a 
Embratel e mudou seu nome para MCI, e de Jean-Marie Messier que liderava a 
francesa Vivendi Universal SA.  
 
Em um estudo sobre o tema, feito pela consultoria Booz Allen Hamilton, das 2.500 
maiores empresas mundiais pesquisadas, 253 mudaram de chefes em 2002, com um 
detalhe: o número de demissões forçadas se situa agora em torno de 40% contra 25% 
há quatro anos.  
 
"Nesse domínio, o processo de globalização também segue o modelo americano", é o 
parecer do economista Pierre Pélade, representante de Booz Allen na França. Como ele 
explica, nem a Ásia, mais conservadora na matéria, escapa ao peso decisivo das 
assembléias gerais dos acionistas: na região, o total de top executivos sumariamente 
despedidos, no ano passado, elevou-se a 45%.  
 
Segundo o estudo, por causa da nova filosofia empresarial, o perfil exigido dos novos 
executivos está mudando. Em vez do visionário, pirotécnico, midiático, impregnado 
das noções da Nova Economia, web, tempo real e das guinadas a 180 graus nas 
estratégias arriscadas de investimento, os acionistas preferem agora um dirigente mais 
cauteloso. Ou seja, voltado para "a gestão do cotidiano, apto a conciliar a exigência de 
estabilidade na condução dos negócios com a busca dos maiores lucros possíveis, sem 
tomar como paradigma as evoluções tumultuosas das bolsa".  
 
Como "a situação econômica não tolera mais erros", observa a empresa de consultoria, 
as qualidades da experiência e da visão a longo prazo voltaram a ser valorizadas na 
seleção dos top executivos. "A expansão do volume de negócios e a conquista de 
espaços no mercado foram igualmente reabilitados como critérios para avaliação dos 
resultados de uma gestão.  
 
"Os acionistas tendem a confiar mais na firmeza e descortino do executivo formado na 
empresa ao longo dos anos, do que no pára -quedista cujo desempenho se revela 
freqüentemente bastante aleatório", pondera o estudo.  
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