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Em 2005, 129 presidentes deixaram grandes empresas. 
 
A rotatividade dos executivos número um, ou chief executive officers (CEOs), das maiores 
empresas do mundo alcançou níveis recordes no ano passado de acordo com a pesquisa 
"Sucessão de CEOs em 2005" realizada pela Burson-Marsteller, consultoria de relações públicas. A 
amostra da pesquisa foram as mil empresas listadas como maiores do mundo pela revista 
Fortune. Destas, 470 têm novos executivos no comando, desde 2000.  
 
A análise comparou a rotatividade de CEOs do ano 2000 a 2005. Segundo os resultados apurados, 
a Burson considerou que houve um aumentou de 126% de um período para o outro. No ano 
passado, 129 CEOs saíram de seus cargos, contra 57 em 2000. Os Conselhos de Administração 
exigiram um desempenho excepcional dos CEOs em 2005. 
 
A Fesa Global Recruiters, especializada no recrutamento de executivos, justifica a rotatividade no 
principal cargo das companhias: as empresas estão extremamente competitivas, o mundo mais 
globalizado e tecnologicamente mais eficiente. Por isso, a cobrança dos acionistas, interessados 
na lucratividade a curto prazo e na valorização das ações, pressiona e exige resultados imediatos 
dos CEOs.  
 
Se estes executivos não conseguem alcançar suas metas, atender aos interesses da corporação 
de acordo com as necessidades dos investidores, a companhia os troca como se fossem 
equipamentos obsoletos. Uma tendência comum nas multinacionais e que vem se expandindo 
pelas empresas nacionais. 
 
Profissional deve ter visão global do negócio  
 
O mundo vive realidades diferentes. Assim, estes executivos não podem mais olhar apenas para o 
seu negócio: é necessário que tenham visão global, conheçam seus concorrentes e direcionem a 
empresa para a liderança de mercado. As multinacionais presentes no Brasil, atentas a este fato, 
estão escolhendo CEOs locais, profissionais mais acostumados à realidade econômico-financeira 
do país, afirma Marina Vergili, sócia vice-presidente da Fesa.  
 
"Muitas multinacionais presentes no País estão contratando CEOs brasileiros, devido ao alto custo 
de manter executivos estrangeiros aqui e ao alto nível dos nossos profissionais. Eles estão sendo 
considerados capazes de ocupar funções vitais nas empresas", destaca a especialista. 
 
Antônio Carlos Martins, presidente da Perfil Consultores Executivos, empresa especializada em 
recrutamento de altos executivos, analisa a questão mais a fundo. Para o consultor, esta afluência 
de novos CEOs é um sinal de mudança significativa no panorama dos negócios.  
 
Depois dos escândalos contábeis, como o da multinacional do setor de energia Enron, no final de 
2001, algumas leis começaram a surgir no mercado, exigindo das empresas com capital aberto, 
uma maior transparência em suas demonstrações financeiras. A responsabilidade corporativa 
perante órgãos reguladores e acionistas ficou maior.  
 
A maior transparência exigida pelo mercado repercutiu na rotatividade dos CEOs. Dependendo do 
desempenho da empresa, o profissional é retirado do cargo. "Antigamente, o processo decisório 
iniciava e terminava no CEO. Agora o Conselho de Administração é mais uma etapa dentro deste 
procedimento. Antes, esta equipe era formada por convidados e a sua função não era discutir nem 
influenciar nos planos estratégicos da organização e nos resultados alcançados. Algumas 
corporações estão utilizando headhunters para selecionar conselheiros. Esta realidade aumentou a 
pressão sobre os CEOs", avalia Martins.  



Assumir um cargo deste nível é o sonho dourado de muitos executivos, ressalta Fernanda 
Medeiros, sócia diretora da Mariaca InterSearch, responsável pelo recrutamento e seleção de 
executivos. No entanto, todos têm consciência da pressão que existe por trás da função. O 
sucesso dos mandatos não depende apenas do nível de competência do CEO. Um conjunto de 
fatores afetam a gestão, como os recursos disponíveis da empresa e o momento que a companhia 
está vivendo.  
 
"Um profissional deste nível precisa ter um perfil definido, além do conhecimento técnico. 
Algumas habilidades são essenciais ao cargo, como saber liderar os funcionários da empresa, ter 
capacidade de argumentação e negociação, ser ético, flexível, carismático e possuir a capacidade 
de se alinhar e transmitir a cultura, a missão e os valores da empresa que representa", ratifica 
Fernanda.  
 
Roberto Machado, diretor da Michael Page no Rio de Janeiro, considera que o perfil deste 
profissional mudou em alguns aspectos. Antes, os CEOs não estavam treinados para suportar 
pressões de conselheiros profissionais competentes. "O tempo ideal para que uma empresa possa 
analisar com seriedade se o seu CEO obteve os resultados almejados pela instituição depende do 
segmento de atuação da companhia", explica Machado. Setores como varejo e telecomunicações 
são dinâmicos, com repercussões imediatas. Já setores ligados como o petróleo e gás, e 
mineração, não.  
 
Mudança pode ser negativa  
 
A alta rotatividade dos CEOs, contudo, pode representar um risco para a imagem das empresas, 
por mais que as mudanças visem melhorar os resultados da companhia. A mudança do principal 
executivo pode causar queda na produtividade dos empregados, preocupações por parte dos 
clientes e instabilidade nos mercados financeiros.  
 
Além disso, o recrutamento e a retenção dos empregados ficam prejudicados, diante da 
perspectiva de mudanças, avisa Leslie Gaines-Ross, diretora global de Conhecimento & Pesquisa 
da Burson-Marsteller e especialista em reputação de CEOs. Para completar, há custos financeiros, 
como os pacotes de indenização. 
 
Por isso, Fernanda Medeiros, headhunter da Mariaca InterSearch, acha que é possível dar uma 
segunda chance aos executivos. Diante de deslizes éticos, não há chances de melhoria. Mas, 
quando se trata de postura de liderança, um treinamento especializado pode ser aconselhável.  
 
"A tendência no mundo corporativo é que haja uma diminuição nesta rotatividade de CEOs. O 
modelo de profissional foi modificado em função de muitas variáveis. Uma vez mais preparados 
para conviver com a nova realidade da gestão corporativa, cuja exigência por transparência 
influencia imediatamente seu trabalho, eles se adaptarão", conclui Antônio Carlos Martins, 
presidente da Perfil Consultores Executivos. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10 fev. 2006, Carreiras. 
 


