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John Grumbar, CEO da Egon Zehnder, fala sobre a falta de talentos para o alto escalão. 
 
Nos últimos três anos, o tempo de permanência dos CEOs (Chief Executive Officers) diminuiu 
consideravelmente. Recente pesquisa divulgada pela empresa de relações públicas, Burson-
Marsteller, revelou que desde 2000, pelo menos 470 dos 1.000 grupos que fazem parte da lista da 
revista "Fortune" têm um novo presidente no comando. Tendência que deve continuar se 
intensificando daqui para frente. E a principal razão para essa crescente rotatividade tem sido a 
feroz pressão de acionistas e conselheiros por resultados. 
 
Hoje, o grande desafio das companhias tem sido encontrar líderes que atendam às suas 
necessidades, principalmente nos países em desenvolvimento, como China, Índia e América 
Latina. "Há uma escassez de profissionais de bom nível para ocupar cargos de presidente ou do 
alto escalão", dispara John Grumbar, CEO da Egon Zehnder, uma das maiores empresas de 
headhunting do mundo - presente em 37 países e com uma estrutura de 200 sócios e 1000 
funcionários . Segundo ele, existe uma forte demanda por altos executivos e CEOs nessas 
economias, inclusive no Brasil. "Vejo muitas oportunidades em empresas brasileiras que estão se 
internacionalizando". 
 
Prova disso é que o escritório local da Egon Zehnder conta hoje com a maior parte de clientes de 
grupos locais. Há cinco anos, esse cenário era o inverso, onde a atuação da companhia no país 
era focado na contratação de executivos para multinacionais. A consultoria, por exemplo, está 
entre as cinco escolhidas pela Gerdau para avaliar potenciais candidatos à sucessão do presidente 
da companhia, Jorge Gerdau Johannpeter. Além de já ter recrutado executivos no mercado para 
ocupar postos-chaves na empresa, durante esse processo de transformação. 
 
Com uma média de 3 mil buscas de executivos por ano, a consultoria suíça tem entre 10% e 20% 
das colocações realizadas para postos de nível mais alto, como CEOs e vice-presidentes. E 
Grumbar alerta: "As empresas precisam se preocupar com a escolha de seus líderes. Muitas 
ignoram o fato, mas essa é a diferença entre as boas e más sucedidas organizações". Em rápida 
visita ao Brasil semana passada, ele falou com exclusividade ao Valor. A seguir trechos da 
entrevista: 
 
Valor: Pesquisas mundiais apontam para uma rotatividade crescente de CEOs nos últimos anos. 
Esse é um movimento que deve continuar acontecendo?  
 
John Grumber: Sim, os CEOs têm permanecido menos tempo em seus cargos. De uns três anos 
para cá esse fenômeno começou a se intensificar devido a pressão de investidores e acionistas em 
busca de resultados. Tenho percebido, inclusive, uma grande dificuldade de encontrar o CEO certo 
para o perfil que as companhias querem. 
 
Valor: E o que as empresas procuram? 
 
Grumbar: As empresas estão mais globais e precisam de um profissional que tenha experiência 
internacional e entenda as diversas culturas, já que as empresas estão presentes em vários 
países, com realidades bem particulares. Sem dúvida, vivemos um cenário de mudanças e para 
encontrar o executivo ideal, também percebo uma transformação no processo de recrutamento. 
Os líderes precisam ter uma visão mais global. 
 
Valor: Então podemos afirmar que há uma escassez de altos executivos?  
 
Grumbar: Sem dúvida. Existe uma grande demanda por altos executivos e CEOs, principalmente 
em países em desenvolvimento, como China, Índia e na América Latina.  



No Brasil, por exemplo, vejo muitas oportunidades. Há uma falta de pessoas de bom nível 
profissional para ocupar cargos de presidente ou do alto escalão. 
 
Valor: E qual o perfil de CEO que se busca no mercado?  
 
Grumbar: A principal característica de um bom CEO está relacionada a habilidade de desenvolver 
times, escolher, treinar e orientar os talentos. No passado, as pessoas eram valorizadas pela 
formação cultural e acadêmica, além da experiência profissional. Agora são avaliadas pela 
capacidade de inspirar pessoas a executar tarefas. 
 
Valor: Quantos altos executivos a Egon Zehnder colocou nas empresas em 2005? 
 
Grumbar: Não tenho esse número ao certo, mas nossa média de buscas fica em torno de 3 
milpessoas por ano. Desse total, estimo que entre 10% a 20% foram para postos de presidente, 
vice-presidente e profissionais com nível mais alto. E vale salientar que, se o escritório no Brasil 
precisa selecionar um presidente com um determinado perfil, ele pode encontrar no mundo 
inteiro, na filial de Tóquio ou Londres. 
 
Valor: No Brasil, as multinacionais ainda continuam sendo o maior celeiro de oportunidades?  
 
Grumbar: Quando as multinacionais se instalaram aqui havia uma procura muito grande. Agora, 
tenho notado que a demanda se transferiu para as empresas brasileiras que vêm expandindo seus 
negócios de forma assustadora no mercado internacional. Temos desenvolvido um forte trabalho 
na contratação e preparação de executivos para assumir postos aqui e no exterior. E somos muito 
procurados para dar suporte às empresas para que elas possam crescer lá fora. 
 
Valor: Que setores estão mais aquecidos? 
 
Grumbar: De longe, o financeiro é o que mais vem contratando. Depois vem a área de saúde, 
"private equity", indústria farmacêutica, energia, telecomunicação e tecnologia da informação. 
Mas no Brasil, vejo uma forte demanda no setor de energia. E não são apenas as grandes 
companhias que estão atrás de talentos. Enxergo muito mercado nas pequenas e médias. 
 
Valor: Na sua opinião, qual o principal fator de atração de executivos das pequenas e médias? 
 
Grumbar: Os executivos querem ver os coisas acontecerem rapidamente. Isso os motiva. Em 
empresas de médio porte você consegue isso. Por serem mais ágeis e menos burocráticas, as 
pequenas e médias permitem ao profissional ver o resultado na prática. Um executivo consegue 
ter o controle de todo o processo, com mais autonomia. Assim fica mais fácil mostrar o resultado 
de suas ações. Na minha opinião, elas possuem mais vantagens em atrair as pessoas. No 
encontro que tive aqui no Brasil com 50 altos executivos, vi que muitos deles trabalhavam para 
pequenas e médias corporações. Nós também passamos a ter um volume significativo de clientes 
desse porte. As grande corporações começaram a apresentar uma imagem negativa, muito por 
conta dos escândalos financeiros. Aquele prestígio que elas tinham no passado já não é o mesmo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 mar. 2006, Eu & Carreira, p. D6. 
 
 


