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Os acionistas e conselheiros de administração não perdoam mais: CEOs que não 
trazem resultados rapidamente podem arrumar suas malas. Pesquisa global realizada 
pela consultoria Booz Allen Hamilton sobre a rotatividade dos CEOs mostra que a saída 
forçada de executivos de comando bateu novo recorde em 2002. O estudo, que será 
divulgado hoje pela consultoria, envolveu as 2.500 maiores empresas abertas do 
mundo.  

Enquanto a rotatividade geral dos CEOs aumentou em torno de 10% em 2002, as 
saídas involuntárias cresceram mais de 70% no ano passado em comparação a 2001, 
aponta o levantamento, realizado pelo segundo ano consecutivo pela consultoria 
americana. No geral, 39% das trocas de CEOs no mundo foram forçadas devido à 
performance mediana dos executivos - em 2001, o ín dice foi de 25%. 

A difusão das práticas de governança corporativa fora dos Estados Unidos - 
particularmente na Europa e Ásia - e a desaceleração mundial foram os principais 
fatores que levaram a tantas mudanças, avalia o vice-presidente da Booz Allen na 
América Latina, Ivan de Souza. O ativismo dos conselheiros e acionistas e a cobrança 
maior por resultados financeiros de fato transformaram o mundo dos CEOs. 

Embora o aumento da rotatividade em geral não tenha sido tão significativo frente aos 
anos anteriores, o estudo destaca para importantes mudanças regionais. É a força do 
estilo americano "traga resultados ou desapareça" ganhando adeptos no mundo todo.  

Até mesmo na região Ásia/Pacífico, que sempre foi mais protegida das forças de 
mercado, a rotatividade forçada de CEOs aumentou, mostra o estudo, atingindo 
patamares equivalentes aos das outras regiões. Uma em cada cinco sucessões de CEO 
que ocorreram no mundo se deram nessa região, sendo 45% delas forçadas. Em 2001, 
o índice de troca desses executivos foi de apenas 8% na região Ásia/Pacífico e, em 
2000, 6%.  

Desde 1995, a sucessão de CEOs aumentou 140% na Ásia e 192% na Europa, 
enquanto na América do Norte o crescimento foi de apenas 2%. 

Os CEOs que foram dispensados em 2002 trouxeram retorno 6,2% inferior para seus 
acionistas em comparação àqueles que se demitiram voluntariamente, segundo o 
levantamento.  

Outra conclusão do estudo é que o volume de troca de comando gerado por fusões 
caiu consideravelmente no ano passado, representando apenas 15% de todas as 
sucessões no mundo em 2002. No ano anterior, esse índice era de 27%. Em 2000, foi 
de 29% 

Dentre as 2,5 mil empresas pesquisadas, a Booz Allen estudou os 253 Chief Executive 
Officers (CEOs) que deixaram seus cargos em 2002. Foram avaliados os mandatos 
desses executivos, as características pessoais e a performance financeira de suas 
companhias.  



A única indústria que escapou do alto "turnover" em 2002 foi a de serviços financeiros. 
Já a de telecomunicações passou pelo maior índice de demissões forçadas no ano 
passado (9,4%), seguida de serviço público (5,7%), materiais (5,2%) e tecnologia da 
informação (4,7%). Na média dos últimos sete anos, o setor de TI foi o que 
apresentou maior volume de transições de CEOs: 4,3%. 

O estudo não cobre a América Latina por insuficiência de empresas no nível de corte 
da pesquisa, explica Ivan de Souza. Mas ele observa que, de qualquer forma, o 
processo de desenvolvimento de governança corporativa no Brasil segue o mesmo 
caminho de forte cobrança dos CEOs. 
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