
Mais CEOs deixam o cargo por mau desempenho  
Stela Campos 
 
Um terço dos CEOs que deixaram o cargo em 2005, o fizeram por questões relacionadas à má 
performance ou por desentendimentos com os conselhos de administração de suas 
companhias. O "turnover" de comandantes nas maiores empresas globais chegou a 15,3% no 
ano passado. Isso significou um aumento de 70% em relação ao percentual registrado há dez 
anos. A pressão no alto escalão cresce a cada ano. De 1995 a 2005, o número de 
afastamentos por desempenho, simplesmente, quadruplicou.  
 
Esses dados fazem parte de um amplo estudo realizado pela consultoria Booz Allen Hamilton 
com as 2500 maiores empresas de capital aberto do mundo, por capitalização de mercados 
globais, sendo 3% latino-americanas. "Chegamos a um nível extremo de mudanças", diz Paolo 
Pigorini, vice-presidente da consultoria no Brasil e líder da prática de organização e 
governança para o Cone Sul. "Há dez anos, quando alguém se tornava CEO acreditava estar 
chegando ao ponto máximo da carreira e pensava em se aposentar no posto", lembra. "Em 
1995, dois terços dos presidentes da nossa pesquisa tinham 62 anos de idade. Hoje eles são 
mais novos, mas não é uma questão de idade. Nem os mais jovens estão aguentando tanta 
pressão", diz.  
 
Boa parte do pesadelo dos CEOs está relacionado a uma mudança no comportamento dos 
conselhos de administração. "Eles estão mais ativos e poderosos", diz Pigorini. Os acionistas 
hoje esperam que eles lhe assegurem os padrões éticos de governança mas também que 
acompanhem de perto o desempenho dos CEOs. Principalmente, depois de tantos escândalos 
financeiros envolvendo presidentes nos últimos anos. "Antes os conselhos tinham a missão de 
preservar os ativos dos acionistas, agora eles têm também que entregar resultados para os 
investidores", diz o consultor.  
 
O pulso firme dos conselheiros foi sentido no último ano em vários mercados, em especial, no 
norte americano onde foi registrado um número recorde de CEOs que deixaram o cargo por 
conta de sua performance. Lá 35% dos presidentes deixaram o posto por questões 
relacionadas ao desempenho. Na Europa o percentual também atingiu seu ponto máximo, 
ficando em 42%. "Os mercados europeus se globalizaram, mas a cultura empresarial não 
acompanhou essa transformação dos últimos anos", acredita Pigorini. Os executivos europeus 
ainda parecem mais voltados para a cultura de longo prazo, enquanto o mercado espera 
resultados mais rápidos. Da mesma forma, pensam os conselhos. "Hoje o resultado do CEO é 
medido mês a mês e os números trimestrais são muito importantes", diz o consultor.  
 
Até mercados tradicionalmente mais estáveis em relação à permanência do CEO como o 
japonês tiveram uma grande movimentação em 2005. O "turnover" no alto escalão no Japão 
atingiu um percentual recorde de 19,8% e a saída "forçada" por maus resultados representou 
12% das sucessões. Na região da Ásia/Pacífico, o percentual de mudanças no comando foi de 
10,5%.  
 
As substituições de CEOs provocadas por fusões e aquisições no ano passado atingiram os 
mais altos índices desde 2000. Um em cada seis líderes afastados saíram por esta razão. 
Destes, mais da metade foram para uma nova companhia, para consultorias ou se 
aposentaram. Metade dos que sobreviveram a esses movimentos em suas empresas, 
assumiram um papel mais operacional, enquanto os outros passaram a integrar o conselho de 
diretores ou atuaram como consultores durante o período de transição.  
 
A pesquisa mostra ainda que um em cada oito comandantes que deixaram suas empresas no 
ano passado tinham experiência anterior no comando. No geral, os mais experientes não 
tiveram dificuldade em encontrar uma colocação no ano passado e partiram direto de uma 
grande companhia para outra. Mas esse currículo estelar não lhes garantiu o emprego. "A 
performance deles não foi melhor do que a daqueles que experimentaram o cargo pela 
primeira vez", diz Pigorini.  
 



Outro ponto levantado pelo estudo é que o desempenho dos CEOs que vêm de fora da 
empresa, nos dois primeiros anos de mandato, é melhor que o dos que fizeram carreira na 
própria companhia. "Essa situação depois se reverte", lembra o consultor. Depois de cinco 
anos, os comandantes que saíram dos quadros da própria empresa conseguem obter um 
retorno melhor para os investidores. "Quem vem de fora tem facilidade para promover 
reformas e mudanças no curto prazo, o difícil é manter a performance. Quem conhece melhor 
a empresa tem condições de enxergar melhor no longo prazo", diz Pigorini.  
 
A permanência do CEO no conselho de administração, segundo a pesquisa, também não tem 
significado bons resultados para as companhias. Nos EUA, nos últimos três anos, os CEOs que 
não respondiam pelos conselhos produziram três vezes mais retorno aos acionistas do que os 
que acumulavam as duas funções. Também manter o profissional que foi afastado da 
presidência da empresa como "chairman" do conselho também não tem sido uma prática 
produtiva para as empresas. "É complicado manter quem já foi chefe uma função onde ele terá 
que se relacionar com o novo CEO. Quem está assumindo dificilmente mudará a estratégia do 
anterior, sem encontrar uma forte oposição no conselho. Ele ficará numa situação muito 
difícil", diz Pigorini.  
 
Em relação aos setores da economia, os que tiveram uma maior movimentação de CEOs em 
2005 foram os de bens de consumo não duráveis (19%), bens de consumo duráveis (18,4%) e 
tecnologia da informação (16,8%). Entre 1995 e 2005, a área que apresentou uma maior 
rotatividade de CEOs foi a de telecomunicações (13%), seguido pela indústria (12,6%).  
 
Quando o mercado está aquecido em uma determinada área, dificilmente o CEO perderá o 
emprego. O setor de energia que atravessa um bom momento com a alta do petróleo, foi um 
dos mais seguros em 2005 para os comandantes, com 10,9%. Outra área que apresentou uma 
taxas baixa de "turnover" no poder foi a de saúde (11,7%). Nos últimos dez anos, o setor 
financeiro também foi um dos mais tranqüilos para o alto escalão. "A carreira do CEO reflete o 
ciclo do setor", diz Pigorini. "Todos os executivos parecem bons quando as coisas estão bem e 
vice-versa". 
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