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RESUMO 

 

Importa quem é o executivo do topo de uma organização? Esta simples 

pergunta tem recebido diferentes respostas na literatura de liderança. Parte dos 

estudiosos argumenta que tais executivos estão tão coagidos por seus ambientes 

(fatores externos e internos à organização) que têm pouca habilidade para afetar o 

desempenho organizacional. Por outro lado, resultados dos últimos anos geram 

evidências convincentes sobre o efeito do executivo do topo no desempenho 

organizacional. O presente estudo, apesar das restrições existentes na literatura sobre 

altos executivos, defende a influência destes indivíduos na eficácia da organização que 

comandam. Seu principal objetivo é identificar e analisar como é feita a priorização 

das atividades que norteiam o cotidiano do executivo que ocupa o primeiro nível na 

hierarquia das organizações e de que forma variáveis como tempo de mandato, relação 

de propriedade com a organização e gênero podem influenciar nos critério de 

priorização de trabalho. Parte integrante do projeto de um grupo de pesquisadores que 

há mais de treze anos está na área de Política de Empresas da IAE Business School, em 

conjunto com a PricewaterhouseCoopers, utiliza-se o método indutivo de pesquisa, 

com referência no esquema teórico criado e testado por Carrera, Caldart e Cornejo 

(2011), como base para a construção de um modelo de liderança adaptado à cultura 

brasileira. O trabalho de campo é conduzido com 100 altos executivos brasileiros de 

organizações de diversos setores, tamanhos e regiões. O estudo revela que existem 

similaridades e diferenças na forma como o alto executivo brasileiro concebe sua 

agenda. Seus resultados sugerem que variáveis como gênero, tempo de experiência e 

relação de propriedade com a organização demonstram ter influência direta no critério 

de priorização das atividades de altos executivos brasileiros. Verifica-se um gap entre 

o que altos executivos brasileiros entendem ser importante, e o que realmente fazem 

na prática, além da alta demanda por tempo que acaba por sacrificar o espaço 

reservado para questões pessoais e familiares. Desmistifica-se o folclore do perfil do 

gestor reflexivo e planejador que reside no imaginário de muitos ao constatar que 41% 

do tempo do alto executivo brasileiro é dedicado a uma agenda não planejada. 

Implicações teóricas e práticas dos resultados são explicitadas, além de sugestões para 

pesquisas futuras. Espera-se que este seja o ponto de partida para uma análise 

longitudinal que viabilize a investigação da influência do contexto político-

econômico-cultural no qual o alto executivo está inserido com seu estilo de liderança. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Não precisamos ir muito longe para encontrar evidências de que as trajetórias das 

organizações sejam elas positivas ou negativas estão diretamente relacionadas às ações ou 

ausência de ações por parte de seus executivos. Fatores humanos, derivados de personalidade, 

experiências, valores, conexões sociais entre outros, têm grande interferência nos resultados 

de uma organização. Como consequência, a organização se torna o reflexo de seus altos 

executivos (Hambrick & Mason, 1984) e seu tempo de vida depende diretamente da qualidade 

da liderança que a representa (Barnard, 1938). 

Estudos mostram que é o executivo, através de seu principal papel como gestor 

estratégico, que pode ajudar organizações a melhorar sua eficácia e eficiência e, portanto, suas 

habilidades para competir em ambientes dinâmicos e incertos (e.g. Waldman, Ramirez, 

House, & Puranam, 2001). É ele quem determina se as nossas instituições sociais vão 

funcionar bem ou se vão desperdiçar nossos talentos e recursos, o que lhe atribui um dos 

trabalhos mais vitais de nossa sociedade (Mintzberg,1990). Elo entre organização e indivíduo, 

é ele também quem freia a capacidade das empresas de penetrarem nas esferas até então 

consideradas privadas, suportando o autoconhecimento de cada membro de sua equipe e 

garantindo mudanças adaptativas as novas realidades encontradas. Segundo Yukl (2010), um 

CEO que prevê a necessidade de mudança, dá passos ousados para lidar com ameaças, 

capitaliza oportunidades, e pode ter um efeito dramático sobre a sobrevivência de longo prazo 

e eficácia da organização. 

Psicólogos já sabem há algum tempo que, sob uma condição de ambiguidade e 

complexidade, (o que exemplifica o trabalho executivo), indivíduos injetam uma grande 

energia pessoal em suas decisões (Mischel, 1977). A perspectiva deste trabalho está, portanto, 

relacionada à influência do papel da “variável humana” na ação organizacional escrita pelo 

teórico James Thompson (Thompson 1967, 101). Embora exista quem acredite que o trabalho 

do executivo seja único, assim como Thompson, Finkelstein, Hambrick e Cannella defendem 

que altos executivos são diferentes no desempenho de suas funções, assim como suas 

escolhas. São diferentes por suas experiências, capacidades, valores e personalidade. 

Executivos fazem diversos tipos de escolhas. Algumas escolhas são significativas e 

contribuem para a mudança de rumo estratégico da organização, algumas vezes são 

incrementais, outras mantém o status quo, algumas vezes nem ao menos estão no plano das 

suas atitudes de executivos que agem. Agem com base em suas experiências indisciocráticas, 

repertórios, aspirações, conhecimento das alternativas e valores. 
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Weber (1992), Barnard (1938) e Selznick (1952) defendem que o interesse pelo tema 

liderança não reside somente na possibilidade de explicar o construto através do desempenho 

econômico de uma organização, mas também através da capacidade de injetar sentido e 

propósito à vida de um indivíduo (Nohria & Khurana, 2010). Nesse contexto, bons executivos 

passam a ser objetos de disputa comuns entre organizações de diferentes setores uma vez que 

ter um deles agrega diretamente valor a organização, além de se constituir em uma excelente 

estratégia de retenção de talentos.  

A globalização e a necessidade de gestão da diversidade, presentes no mundo dos 

negócios, faz com que seja importante teorizar considerando os aspectos culturais (Migueles 

& Zanini, 2009). Simplificando, os executivos se comportam de uma maneira consistente com 

a liderança desejada encontrada nessa cultura. Dorfman, Javidan, Hanges, Dastmalchian & 

House (2012) demonstraram que os valores culturais nacionais são fatores antecedentes que 

influenciam as expectativas de liderança. Há que se tomar cuidado, no entanto, pois modelos 

importados de gestão, geralmente são concebidos sob uma lógica cultural muito particular de 

uma sociedade específica (Migueles & Zanini, 2009). Portanto, conforme concluiu o 

antropólogo Geetz Hofstede, um contexto cultural distinto daquele originário de um modelo 

de gestão pode dificultar demasiadamente a aplicação direta do mesmo. 

No mundo dinâmico de hoje, as organizações precisam de liderança e administração 

fortes para atingir o nível ótimo de eficácia. Precisam de executivos que desafiem o status 

quo, criem visões de futuro e sejam capazes de inspirar membros da organização a querer 

realizar estas visões. No entanto, também precisam de gestores capazes de elaborar planos 

detalhados, criar estruturas organizacionais eficientes e gerenciar as operações do dia a dia 

(Robbins, Judge & Sobral, 2011). 

Embora se saiba que a diversidade de pessoas atuando em posições de liderança seja 

cada vez maior no contexto global, House & Aditya (1997:109) apontam que “quase todas as 

teorias prevalecentes de liderança e cerca de 98% das evidências empíricas” ainda são 

oriundas dos Estados Unidos. Dito isso, e uma vez que valores culturais e tradições podem 

influenciar de várias maneiras as atitudes e comportamentos de seus executivos, faz-se 

necessária a adaptação de modelos criados para culturas que não os Estados Unidos (Adler, 

1997, Yukl, 2010; House et al., 1997; Lord & Maher, 1991). Uma das contribuições deste 

trabalho, portanto, no que se refere à teoria, é a possibilidade de adaptação de um modelo de 

liderança existente à cultura brasileira.  

Uma vez compreendido o modelo de liderança brasileiro, permitem-se adaptações para 

as questões relacionadas à gênero e tempo de experiência como executivo. Embora exista uma 
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gama de estudos que mostre que é evidente baixo o número de mulheres que assume posições 

de topo na maior parte das organizações do mundo, o que torna o assunto relevante, é o fato 

de ao mesmo tempo ser notado um crescimento na presença feminina em cargos de liderança 

em diferentes setores de empresas brasileiras (Adler, 1996). Por fim, por mais que executivos 

brasileiros no topo da hierarquia compartilhem responsabilidades similares, o modo específico 

como concebem suas agendas pode variar dependendo da relação de governança que possuem 

com a organização e com o tempo de experiência no cargo (Nohria e Khurana (2010).  

A relevância prática do estudo vem da possibilidade de replicar a pesquisa ao longo do 

tempo. A análise longitudinal permite compreender como diferentes contextos econômicos e 

políticos podem influenciar na forma como executivos brasileiros concebem e priorizam 

atividades que compõem suas agendas. Para a sociedade, a relevância existe uma vez que 

caracterizada a agenda do executivo brasileiro e entendida a influência que contextos político 

e econômico tenham na sua forma de liderar, torna-se possível para os conselhos das 

empresas anteciparem reações inesperadas tanto em momentos de crise quanto de euforia. 

Sendo assim, e diante da importância do papel do alto executivo e da oportunidade de 

contribuir para o melhor desempenho destes indivíduos, faz-se necessária a compreensão de 

como o mesmo entende suas atividades, como as prioriza e se a forma pela qual ele as realiza 

adiciona valor a organização. Embora liderança seja um tema com frequência abordado em 

ciência organizacional por quase um século, surpreendentemente um pequeno número de 

pesquisas tiveram seu foco em executivos no topo das organizações. A dificuldade de 

realização de pesquisas qualitativas com tais executivos é uma das razões citadas (Zaccaro, 

2001). 

Dito isso, o objetivo principal deste estudo é criar uma tipologia da agenda do alto 

executivo brasileiro, ou melhor, identificar e analisar como é feita a priorização das atividades 

que norteiam o cotidiano do executivo que ocupa o primeiro nível na hierarquia das 

organizações. Também será estudado de que forma variáveis como tempo de mandato e 

relação de propriedade com a organização, podem influenciar nos critério de priorização das 

atividades de altos executivos brasileiros. Por fim, será verificado de que forma o gênero 

influencia na priorização das atividades de altos executivos brasileiros e quais as principais 

diferenças entre as agendas de executivos homens e mulheres.  

A partir desta introdução, o trabalho está dividido em cinco partes: referencial teórico, 

metodologia da pesquisa, resultados empíricos, considerações finais e conclusão. A primeira 

parte, referencial teórico, aborda as teorias que suportaram a realização do estudo aqui 

mostrado através de seus resultados.  São apresentadas: teoria da natureza do trabalho 
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gerencial, teoria da liderança estratégica, bem como a influência do contexto cultural. É 

também nesta parte do trabalho que se introduz o esquema teórico criado e testado por 

Carrera, Caldart e Cornejo (2011) adaptado para a realização do estudo. A segunda parte do 

trabalho, metodologia da pesquisa, detalha procedimentos de coleta de dados, população e 

amostra, procedimentos de análise e suas limitações. Na terceira parte, os resultados são 

apresentados em duas seções: a primeira refere-se à priorização das atividades feita por 

executivos brasileiros enquanto a segunda trata especificamente da alocação do tempo feita 

por estes executivos tomando o ano de 2012 como referência, além da divisão da agenda entre 

atividades planejadas e não planejadas. A priorização das atividades é apresentada 

considerando suas distinções segundo variáveis de tempo de experiência como executivo, 

gênero e relação com a propriedade. Ainda nesta seção é mostrado o gap existente entre o que 

executivos brasileiros entendem ser importante e o que realmente fazem na prática. No quarta 

parte do trabalho são feitas algumas reflexões finais a respeito dos resultados encontrados e 

por fim, na quinta e última parte, as principais conclusões e possíveis indicações de pesquisas 

futuras. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Teoria da Liderança Estratégica e o Contexto Cultural 

 

Importa quem é o executivo do topo de uma organização? Esta simples pergunta tem 

recebido diferentes respostas na literatura de liderança. Parte dos estudiosos argumenta que 

tais executivos estão tão coagidos por seus ambientes (fatores externos e internos à 

organização) que têm pouca capacidade para afetar o desempenho organizacional. Citam 

como exemplos a cultura da organização, estrutura da indústria e seus ativos fixos como 

forças inerciais que reduzem o grau de liberdade do executivo do topo para tomar decisões 

que impactem no desempenho organizacional. Hannan & Freeman (1989), por exemplo, 

focam, no papel de inércia, de competição, de complexidade (cognitivo e ambiental) e político 

que acaba por atar as mãos do executivo consequentemente restringindo as ações que possam 

impactar no desempenho organizacional. Martin (1992), por sua vez pontua a existência de 

culturas e subculturas dentro das organizações que podem inibir os esforços do executivo para 

mudar a organização. Outros estudiosos como Wasserman, Anand & Nohria tentam fazer uma 

avaliação mais balanceada sobre a extensão da influência da liderança no desempenho 

organizacional. Através de um estudo feito com empresas americanas, eles concluíram que 
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embora haja forças externas, como estrutura da indústria e a história da organização, que 

certamente podem explicar parte da variância do desempenho da companhia ao longo do 

tempo, a influência da liderança em termos absolutos é também substancial. Por fim, e 

servindo de motivação para o estudo “A Agenda de Altos Executivos Brasileiros”, está 

pesquisadores como Bennis (1959) e Kotter (1988) que acreditam que a liderança tem força 

vital na vida de uma organização.  

Resultados dos últimos anos geraram evidências convincentes sobre o efeito do 

executivo do topo no desempenho organizacional. Tais resultados provam a afirmação de 

Hambrick & Mason’s (1984) de que o alto executivo da organização realmente importa. No 

nível organizacional, segundo Nohria e Khurana (2010), executivos são como encarnações 

das organizações que criam e lideram. Suas qualidades como executivos influenciam 

criticamente a eficácia global e a capacidade de adaptação contínua da organização (Katz & 

Kahn, 1978). A seguir alguns exemplos ilustram este fluxo de pesquisas que encontram 

associações significantes entre atributos de executivos ou sucessão e performance 

organizacional.  

 Gupta e Govindarajan (1984), por exemplo, descobriram que diferentes tipos de 

competências de gerentes gerais estavam associados com o desempenho dos negócios, 

dependendo da estratégia perseguida pela organização. Murray (1989), a partir de uma 

amostra com 26 companhias de petróleo, concluiu que equipes de altos executivos com 

diferentes tempos de mandato superaram em resultado aquelas cujos membros possuíam 

tempos de mandato mais homogêneo. Virany & Tushman (1986), por sua vez, descobriram 

que gestores das melhores empresas de microcomputadores possuem experiência prévia 

significativa no setor e tendem a incluir o fundador da empresa. Miller & Droge (1986) 

descobriram que a personalidade do presidente da empresa influencia a estrutura da mesma. E 

Helmich & Brown (1972) descobriram que dependendo se um CEO vem de fora ou de dentro 

da organização, isto pode afetar o quanto de mudança organizacional acontecerá durante seu 

tempo de mandato. 

O papel do executivo passa não somente pelo de responsável por resultados 

financeiros da organização que comanda, mas principalmente pela construção moral de seus 

liderados (Nohria & Khurana, 2010). Dentre suas responsabilidades estão, orquestrar e gerir a 

integração de todos os subcomponentes de uma organização (Barnard, 1938) e por isso devem 

trabalhar em sincronia para mover a organização na direção definida por seus representantes. 

Tais executivos criam e fazem a gestão do encaixe apropriado entre a organização e o 

ambiente. E é através deste encaixe, que se desenvolvem modelos de tomada de decisão e de 
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gestão estratégica, que indicam a eficácia operacional da organização (Bourgeois, 1985; 

Lawrence & Lorsch, 1967; Thompson, 1967).  

Weber (1992), Barnard (1938) e Selznick (1952) preocupavam-se com a liderança não 

por sua possibilidade de explicar o desempenho econômico das organizações, mas pelo fato 

do executivo inspirar um propósito, um sentido nas vidas dos indivíduos que a compõem. 

Segundo Jacobs & Jaques (1991), o executivo do topo agrega valor à organização em grande 

parte por dar sentido de compreensão e propósito para todas as atividades da organização. É 

ele, com seus diversos papéis, responsável por tomar decisões que ajudam as organizações a 

se adaptarem e ter sucesso em ambientes competitivos (Bass, 1991; Waldman & Yammarino, 

1999). Segundo Barnard (1938), o executivo do topo está diretamente relacionado com a 

definição de quais oportunidades a organização irá perseguir. É ele quem molda estratégia, 

estrutura e cultura da organização.  

Uma vez entendida a importância do executivo bem como seus papéis principais e 

secundários como número um da organização que lidera, há que se entender de que forma tal 

indivíduo organiza sua agenda para atender a todas as responsabilidades assumidas. A esta 

responsabilidade de organizador atribui-se ao executivo o papel de gestor e, portanto a 

organização dos principais esforços necessários ao alcance do sucesso organizacional. Aqui 

cabe ressaltar que liderar independe de hierarquia, de autoridade, de poder. A gestão, por sua 

vez, requer não apenas o talento e a habilidade de influenciar pessoas. Implica em saber 

organizar e transformar conhecimentos, recursos e esforços em resultado. Segundo Mintzberg 

(1994), “O itinerário do tempo e a priorização de questões, são obviamente a grande 

inquietação de todos os executivos gestores, e são de fato grandes consumidores do tempo 

gerencial dos mesmos”.  

A literatura que menciona a natureza do trabalho dos gestores é apresentada em duas 

grandes etapas. A primeira etapa consiste no mapeamento de atividades gerenciais na 

tentativa de buscar padrões existentes por indivíduos que ocupam posições gerenciais. Já a 

segunda etapa, trata a classificação destas atividades gerenciais com base no propósito de 

existir das mesmas (Yukl, 2010). 

Com relação à primeira etapa, o mapeamento de atividades gerenciais, pode-se dizer 

que foi feito utilizando-se de diversos métodos, tais como o de observação direta, utilização 

de diários e entrevistas. Quando se pensa no que executivos executivos fazem, a resposta que 

vem mais rápido a cabeça é que estes indivíduos planejam, organizam, coordenam e 

controlam atividades. Barnard (1938) resumiu as funções dos executivos como função de todo 

o trabalho essencial à vitalidade e duração de uma organização.  Diante da complexidade do 
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assunto é de ser esperar que nem os próprios gestores saibam expressar com clareza o que 

fazem. E uma vez que não se sabe o que um gestor faz como ensiná-lo a fazer melhor? Ou até 

mesmo não fazer? (Mintzberg, 1990)  

A segunda etapa por sua vez, trata de classificar as atividades gerenciais com base no 

propósito de existir das mesmas. Existe uma grande contribuição neste assunto feita por 

Mintzberg com a criação de uma taxonomia construída através de observações de campo a 

posições de liderança. A taxonomia pode ser aplicada a qualquer tipo de gestor, embora cada 

responsabilidade possa ser alterada dependendo do tipo do executivo estudado (Mintzberg, 

1973; Yukl, 2009). 

O trabalho gerencial pode variar de acordo com as necessidades de um trabalho 

particular e de acordo com a forma com a qual quem o lidera irá fazê-lo. Para entender como 

é feita a priorização de atividades concebida por gestores, é importante entender que o estilo 

de liderança afeta diretamente a forma como fazem sua priorização. O estilo de liderança pode 

impactar de três formas a maneira de um gerente trabalhar: a) quais papéis e 

responsabilidades o referido gestor favorece; b) a forma como estes papéis e 

responsabilidades são executados e c) que tipo de relacionamento existe entre o 

favorecimento destes papéis e a forma como são executados (Mintzberg, 1994).  

Segundo Tanure & Duarte (2006), o conceito de liderança é culturalmente 

influenciado e, portanto, está sujeito a tendências e estilos variados. No entanto, grande parte 

dos estudos empíricos feitos sobre o tempo dos executivos gestores trata países como os 

Estados Unidos, Canadá e Reino Unido como é o caso de Mintzberg, por exemplo, em seu 

artigo The Manager’s Job: Folklore and Fact, 1990. A cultura pode ser compreendida como 

um instrumento de coordenação informal. A relevância de seu entendimento é facilmente 

compreendida uma vez que ela orienta comportamentos e influencia a execução de tarefas 

organizacionais muitas vezes de forma tácita (Migueles & Zanini,1991).  

Como concluiu Geertz Hofstede: “culturas distintas dificultam demasiadamente a 

aplicação direta de modelos importados de gestão, geralmente concebidos sob uma lógica 

cultural muito particular de uma sociedade específica”. Hofstede argumenta ainda que 

metodologias gerenciais que se mostram eficientes em um país, sob uma lógica cultural 

particular, não podem ser transferidas a outro contexto cultural sem observarmos suas 

implicações. Não se pode, assim, falar sobre o tema liderança sem contextualizá-lo em um 

cenário cultural: no caso deste trabalho, o Brasil.  

Embora os tempos atuais sejam de economia globalizada, o contexto cultural brasileiro 

torna-se particular uma vez que ainda mostra traços de um sistema paternalista. No contexto 
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brasileiro, o fato da sociedade ser caracterizada como uma sociedade de baixa confiança e 

repleta de excesso de burocracia faz emergir executivos que tomem ações de curto prazo. 

Busca-se ganhar no curto prazo, porque a continuidade das transações de longo prazo não está 

garantida (Migueles & Zanini,1991). Como uma sociedade de alta distância de poder e forte 

autoritarismo, fica difícil encontrar em cargos de poder, indivíduos que sejam capazes de 

comandar como iguais. A alta distância de poder, de certa forma, acaba por legitimar quem 

está no poder, dando mais autonomia ao topo para a cobrança de relações de lealdade pessoal.  

Caldas e Motta (1997) apontam cinco traços brasileiros nitidamente mais influentes no 

campo organizacional, são eles: hierarquia, personalismo, sensualismo, malandragem e 

aventura. O entendimento de tais traços ajuda na compreensão, por exemplo, do sucesso de 

executivos carismáticos em organizações brasileiras. O traço personalismo, traduzido por uma 

sociedade baseada em relações pessoais bem como na busca de proximidade e afeto nas 

relações, pode explicar a receptividade pelos indivíduos carismáticos no contexto brasileiro.  

Por fim, uma vez que o executivo no topo da companhia é este indivíduo que como 

ator promove não somente os interesses pessoais, mas também os interesses de um grupo, ele 

ocupa um papel de grande influência no modo sobre o qual a organização se movimenta. Seu 

principal papel, o de ressignificar e criar o sentido para o trabalho em grupo (Migueles & 

Zanini, 1991) torna ainda maior o interesse pelo tema.  

 

2.2. O modelo teórico de Carrera, Caldart e Cornejo (2011) 

  

Embora já existam estudos em países vizinhos como o estudo feito por Carrera, 

Caldart e Cornejo (2011) que definem a tipologia da agenda do “No 1” da América Latina, 

não se pode portanto, abandonar a premissa de que a cultura de determinado país pode 

influenciar no estilo de liderança de seus executivos (Adler, 1997, Yukl, 2000; House et al., 

1997; Lord; Maher, 1991). Assim sendo, o esquema teórico criado e testado por Carrera, 

Caldart e Cornejo (2011) foi aqui utilizado como base para a construção de um modelo de 

liderança adaptado à cultura brasileira.  

O esquema de Carrera, Caldart e Cornejo (2011) foi adaptado a partir da teoria 

defendida por Antonio Valero e Vicente e José Luis Lucas Tomas em seu livro Política de 

Negócios. O Governo da empresa Negócios (Ediciones Universidad de Navarra, 1991). Tal 

esquema tem como base a concepção de governança de empresas constituída por três 

dimensões interligadas: o Processo de Negócio, o Processo de Gestão e o Processo de 

Configuração Institucional (vide Figura 1). O processo de negócio concentra-se no 
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desenvolvimento da organização através da identificação, compreensão e definição de seus 

negócios de modo que a organização atinja sua eficácia mínima desejada. O processo de 

gestão centra-se na organização do esforço, aprendizagem e renovação da organização, 

garantindo sua execução. E por fim, o processo de configuração institucional foca em gerar as 

condições institucionais apropriadas, permitindo à empresa desenvolver suas atividades de 

maneira harmônica, com uma governança corporativa saudável.  

 

 

 

 

Figura 1: Modelo teórico de Carrera, Caldart e Cornejo (2011) 

 

Através dele foi possível identificar temas comuns nas agendas de altos executivos, de 

acordo com seu propósito, objetivo e ações relacionadas. Tais temas foram definidos através 

de 15 atividades posteriormente enquadradas em cada um dos três processos acima 

detalhados, como mostra a Tabela 1.  
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Tabela 1 – Propósito, objetivo e ações de cada processo do esquema teórico de  

Carrera, Caldart e Cornejo (2011). 

 

 

Uma vez entendido o esquema acima, há que se notar uma semelhança com o modelo 

de Mintzberg (1973). No final da década de 1960, Henry Mintzberg, doutorando do Instituto 

de tecnologia de Massachusetts (MIT), realizou uma pesquisa com cinco executivos para 

determinar o que eles faziam no trabalho. Com base em suas observações, Mintzberg concluiu 

que os gestores desempenham dez papéis diferentes fortemente interligados (Robbins, Judge 

& Sobral, 2010). Esses dez papéis podem ser agrupados em três grupos: 1-interpessoais 

(símbolo, executivo e de ligação), 2-informacionais (monitor, disseminador, porta-voz) e 3-

decisórios (empreendedor, gerenciador de turbulências, alocador de recursos e negociador). 

Fazendo um paralelo entre o modelo de Mintzberg e o esquema de Carrera, Caldart & 

Cornejo (2011) há que se considerar semelhanças entre os processos e papéis definidos por 

cada um de seus pesquisadores. O Processo de Negócio se assemelha ao papel decisório, o 

Processo de Gestão, ao papel informacional e por fim o Processo de Configuração 

Institucional ao papel interpessoal. 

A importância deste paralelo reside na constatação de que os resultados deste artigo 

possuem robusto embasamento teórico uma vez que Mintzberg é um dos pesquisadores 

Processo de Negócio Processo de Gestão 
Processo de Configuração 

Institucional 

Propósito 
Cuidar da eficácia da 

organização. 

Cuidar da habilidade de 

executar da organização. 

Cuidar da governança da 

organização. 

Objetivo 

Sustentar  crescimento e 

desenvolvimento da 

organização. 

Promover ação, 

aprendizado, adaptação e 

renovação da 

organização. 

Criar condições para o 

desenvolvimento harmonioso das 

atividades da organização. 

Ações 

Identificar, entender e 

definir os negócios da 

organização. 

Estabelecer objetivos, 

identificar recursos e 

guiar ações necessárias 

para atingir os objetivos 

da organização. 

Garantir interação harmoniosa 

entre os stakeholders,  cuidar e 

desenvolver assuntos cruciais 

para a continuidade da 

organização. 

1)Definir o negócio

6)Orientar a ação dos 

seus colaboradores 

imediatos

11)Desenvolver processo de 

mudança 

2)Pensamento estratégico

7)Capacidade de 

aprendizagem da 

organização

12)Promover e gerir a unidade 

organizacional

3)Definir missão e visão 

para a organização
8)Escolher e delegar 13)Sucessão

4)Compreender a cadeia 

de valor

9)Liderar o processo de 

formulação estratégica

14)Ter relações harmoniozas com 

os stakeholders

5)Novos negócios
10)Controle operacional 

e estratégico 
15)Inovação e liderança

Atividades
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constantemente citados dentre a farta tradição quase centenária de trabalhos acadêmicos sobre 

o "n ° 1" da empresa (Fayol, 1916; Parker Follet, 1924; Barnard, 1938; Drucker, 1954; 

Selznick, 1957. Mintzberg, 1973; Hambrick  and Fukutomi, 1991; Valero and Lucas, 

1991; Nadler and Spencer, 1997; DeGeus, 1997; Hambrick, et al. 1998; Kotter, 1999, 2001; 

Waldman et al., 2001; Canals, 2005 and 2008; Bower, 2007). 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa com os altos executivos brasileiros é parte integrante do trabalho de um 

grupo de pesquisadores que está há mais 13 anos na área de Política de Empresas da IAE 

Business School, em conjunto com a PricewaterhouseCoopers. Trata-se de uma pesquisa 

acadêmica destinada a estudar a forma como o executivo principal agrega valor à sua 

organização com o seu trabalho diário, a fim de cumprir sua responsabilidade principal de 

proporcionar e promover o desenvolvimento e a continuidade da mesma. Mais de 750 CEOs 

foram pesquisados e entrevistados durante este período.  

 

3.1. Procedimentos de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados no período de 12 meses entre os anos de 2012 e 2013. A 

primeira etapa de coleta consistiu na realização de quinze entrevistas presenciais com os 

executivos brasileiros. Dentro deste grupo, foram escolhidos dois executivos com experiência 

na área de Consultoria com perfil crítico para que pudessem dar feedbacks construtivos em 

relação ao roteiro utilizado. Os dois entrevistados foram escolhidos por critérios de 

proximidade do entrevistador e pela facilidade de acesso aos mesmos. Outro motivo para 

fazer as primeiras entrevistas com estas pessoas foi a abertura de diálogo existente entre 

entrevistado e entrevistador. 

As entrevistas (semiestruturadas) presenciais foram agendadas por telefone, pelo 

próprio pesquisador com antecedência mínima de dois dias e duraram em média uma hora. As 

entrevistas foram documentadas pelo pesquisador em papel e após seu término, arquivada em 

meio eletrônico. Os objetivos desta primeira etapa presencial de coleta foram a validação do 

instrumento de coleta bem como a obtenção de um feedback dos entrevistados em relação ao 

interesse pelo tema.  

Durante a realização das entrevistas presenciais foram identificadas oportunidades de 

melhoria no roteiro preparado, principalmente referente à tradução do instrumento original 
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que em alguns momentos dificultou a compreensão do respondente. Tais melhorias foram 

imediatamente feitas, testadas e validadas nas entrevistas subsequentes. 

Vale relatar que antes da realização das entrevistas existia um sentimento de 

insegurança por parte do pesquisador em relação à relevância do tema de pesquisa. Não era 

esperado que houvesse tamanho interesse por parte dos entrevistados. Esta foi uma surpresa 

positiva que aconteceu no momento da entrada no campo. Outro ponto que surpreendeu 

positivamente foi a receptividade e disponibilidade dos executivos para a realização das 

entrevistas. Um deles justificou que o indivíduo foco desta pesquisa é um “ser solitário” em 

sua organização e que, portanto, esta possibilidade de troca de informação com pares pode ser 

rica. 

Durante a realização das entrevistas presenciais ficou claro que não havia necessidade 

de uso exclusivo do método presencial de entrevista. As partes do roteiro com perguntas 

fechadas e quantitativas foram facilmente preenchidas (Partes 3, 4 e 5) sem auxílio do 

entrevistador, bastando um bom enunciado. Inclusive vale relatar que para estas partes, na 

maioria das entrevistas presenciais da primeira etapa, foi dada uma breve explicação do que se 

queria e o entrevistado as preencheu sozinho. Sendo assim, a segunda etapa de coleta 

consistiu na utilização do mesmo instrumento de coleta, porém de forma eletrônica. Para esta 

etapa foi utilizada a ferramenta de pesquisa Limesurvey. A limitação de tempo também foi um 

motivador para que a segunda etapa não fosse exclusivamente presencial. 

 Mostrou-se importante, antes da realização das entrevistas (presenciais ou não), o 

envio de um breve resumo ao entrevistado sobre o tema e objetivo de pesquisa. Este 

procedimento foi realizado via e-mail para todos os demais entrevistados com uma carta 

explicativa do projeto assinada pelo vice-diretor da EBAPE (instituição na qual o pesquisador 

realiza esta pesquisa). 

 

3.2. População e amostra  

 

O estudo contemplou executivos ativos no mercado de trabalho brasileiro, executivos 

de empresas privadas brasileiras e multinacionais, público e privadas. Foram selecionados 

utilizando-se como fontes, os rankings das “Melhores Empresas para se Trabalhar” 

publicados anualmente pela revista Exame e Great Place to Work. Além dos rankings foi 

utilizado também o critério de relacionamento, ou seja, foram convidadas empresas cujos 

CEOs mantinham algum tipo de relacionamento com a EBAPE e seus stakeholders. 
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A amostra final utilizada para a análise contém 100 executivos de empresas que 

operam no Brasil (vide Apêndice 2) , sendo 73 com respostas completas e 27 com respostas 

incompletas, utilizadas somente para a análise qualitativa. Abaixo segue o perfil dos 

respondentes e empresas participantes: 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Perfil dos respondentes 
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3.3. Instrumento de coleta  

 

O roteiro de pesquisa foi elaborado com base em um estudo realizado anteriormente 

por Carrera, Caldart & Cornejo (2011) que definiu a tipologia da agenda do “No 1” da 

América Latina. Quanto aos fins a pesquisa é exploratória, por se tratar de uma adaptação 

ainda pouco estudada na literatura brasileira com meio de investigação de pesquisa de campo. 

O roteiro de entrevista foi construído em cinco partes detalhadas abaixo juntamente com seu 

conteúdo e finalidade: 

 

 1ª Parte – Entendimento do seu trabalho como No 1: 

Esta parte do roteiro destina-se ao entendimento das atividades que realmente são 

importantes para o executivo entrevistado. São listadas 15 atividades que representam os 

temas comuns nas agendas de altos executivos, pertencentes a cada uma das três dimensões 

propostas no Modelo Teórico de Carrera, Caldart & Cornejo (2011). Foi utilizada a escala 

Likert para medir o nível de importância julgado pelo entrevistado para cada uma das 

atividades. A escala varia de 1, no caso da atividade ter pouca importância para o 

entrevistado, a 7 para o caso onde a atividade é muito importante. Neste tipo de escala os 

entrevistados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta parte, portanto 

é composta por perguntas fechadas que necessitam uma análise quantitativa. 

 

 2ª Parte – Observando seu trabalho como No 1: 

Esta parte do roteiro destina-se a identificar quais atividades o executivo realmente 

se dedicou a implementar em seu último ano de trabalho. Ela traduz o esforço e dedicação 

efetiva do executivo. As perguntas da parte 1 se repetem, ou seja, para as mesmas quinze 

perguntas feitas na parte anterior, o entrevistado neste momento é questionado sobre o que 

realmente fez em seu último ano de trabalho. Foi utilizada a mesma escala Likert para medir o 

nível de importância julgado pelo entrevistado. A escala varia de 1, no caso da atividade ter 

pouca importância para o entrevistado, a 7 para o caso onde a atividade é muito importante. 

Além das 15 perguntas o entrevistado deve informar quais as três atividades mais importantes 

da lista bem como as três menos importantes da lista de 15 perguntas. Esta parte, portanto é 

composta por perguntas fechadas que necessitam uma análise quantitativa. 
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 3ª Parte – Stakeholders e divisão do tempo: 

Esta parte do roteiro é composta por dois blocos de perguntas. O primeiro destina-se a 

identificar o grau de importância de cada grupo de stakeholder para o executivo entrevistado. 

O segundo destina-se a identificar como o executivo se dedicou no último ano a atividades 

referentes à família, relacionadas à saúde e formação profissional. No primeiro bloco o 

entrevistado deve atribuir um número de ordem de 1 a 11 a cada um dos grupos de 

stakeholders que lhe é apresentado. Ao grupo de maior importância deve ser atribuído o 

número 1 e ao de menor importância o número 11. Para o segundo bloco de perguntas o 

entrevistado deve informar em que proporção de tempo se dedicou a cada atividade em seu 

último ano de trabalho. 

 

 4ª Parte – Como o executivo percebe a importância do seu trabalho: 

Esta parte do roteiro é composta por uma primeira pergunta aberta através da qual o 

entrevistador identifica como o entrevistado entende que seu trabalho acrescenta valor a 

empresa. Em seguida o entrevistado é questionado sobre que temas delega e que temas atua 

pessoalmente. A 2ª pergunta aborda a questão do planejamento, isto é, o que é considerado 

agenda planejada e não planejada. Trata-se de perguntas abertas e qualitativas. 

 

 

 

 5ª Parte - Dados demográficos do executivo e de identificação da empresa:  

Esta parte do roteiro se destina a identificar o entrevistado bem como a organização 

para qual trabalha. São solicitadas informações como nome, e-mail, data de nascimento, 

escolaridade, nome da empresa, origem do capital da empresa, faturamento anual da empresa, 

cargo que o entrevistado ocupa, anos de experiência do mesmo no cargo e a categoria da 

posição que ocupa.  

 

3.4. Procedimentos de análise 

 

Por se tratar de uma pesquisa qualitativa e quantitativa foi utilizado o método de 

análise misto. Para a parte quantitativa foram utilizadas técnicas de estatística descritiva como 

gráficos descritivos, descrição tabular, médias aritméticas e comparação de médias. A ordem 

de prioridades referentes às atividades propostas no instrumento de coleta foi feita da seguinte 

forma: foram feitas as médias aritméticas para cada questão onde se usou a escala Likert. 
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Ordenaram-se as questões por ordem decrescente das médias e por fim atribuiu-se a atividade 

nr 1 ou de maior importância aquela de maior média na escala Likert e nr 15 ou de menor 

importância aquela referente a atividade de menor valor absoluto de média.  

A parte qualitativa foi tratada através de análise de conteúdo. A análise de conteúdo é 

uma técnica de tratamento de dados textuais, sistemática e objetiva. Neste método, o 

pesquisador busca extrair conteúdo do texto através de categorizações e contagens, buscando 

identificar frequências, relações, conotações e denotações (Moraes, 1999). 

Na análise de conteúdo, o pesquisador classifica as unidades de texto em categorias 

decididas previamente ou as define durante o trabalho. Desta forma, a técnica pode ser 

aplicada através de três tipos de grades de categorias: 1) fechada, quando as categorias 

utilizadas são todas definidas a priori, 2) aberta, quando as categorias emergem durante a 

análise, sem serem estabelecidas previamente, e 3) mista, quando algumas das categorias são 

especificadas anteriormente, mas podem ser alteradas e acrescidas de outras durante o 

processo de análise. As grades de categorias abertas são mais comuns em pesquisas 

exploratórias, que visam descobertas, enquanto as fechadas são mais utilizadas em pesquisas 

descritivas e explicativas (Vergara, 2005). Neste estudo foi utilizada a categoria mista de 

classificação. A grade fechada refere-se as três dimensões do esquema teórico de Carrera, 

Caldart & Cornejo (2011) (Processo de Negócio, o Processo de Gestão e o Processo de 

Configuração Institucional) e a grade aberta foi construída pelo pesquisador durante as 

análises para os casos onde não houve encaixe no esquema existente. A fim de reduzir a 

margem de erro, a codificação foi feita com cross ckeck por dois codificadores.  

 

3.5. Limitações do método 

 

Uma das limitações do estudo é a falta de amostras representativas que acaba por 

generalizar tipografias em países com grandes diferenças regionais como o Brasil. A pesquisa 

focou em altos executivos brasileiros, independente de sua região geográfica de atuação 

dentro do país. Da mesma forma, a limitação de falta de amostra representativa pode ser 

considerada para a análise de gênero (do total de respondentes, somente 10% do total é do 

sexo feminino).  

Estudar a esfera profissional, principalmente a que se refere ao topo da hierarquia 

também se mostra um desafio. A avaliação das atitudes dos indivíduos no trabalho pode ser 

influenciada pelo impulso do respondente ao dar a resposta mais aceitável e não a real, por 

mais que se tenha informado que o estudo possuía fins acadêmicos. 
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Outra questão que deve ser colocada como limitação refere-se às diferenças nas 

posições hierárquicas dos entrevistados. A amostra é composta por altos executivos 

brasileiros sendo eles Presidentes, ou Diretores Executivos ou Diretores ou Gerentes Gerais 

de uma determinada organização. Embora os resultados sejam apresentados de forma 

consolidada é importante ressaltar que podem existir diferenças na forma como estes distintos 

níveis hierárquicos concebem e percebem suas prioridades perante a organização que 

comandam. Vários teóricos propuseram existir diferenças qualitativas na natureza da 

liderança através dos níveis organizacionais (Katz & Kahn (1978); Jaques & Jacobs (1987), 

Mumford, Zaccaro, Harding, Fleishman & Reiter-Palmon (1993); e Bentz (1987).  

 

3.6. Definição dos Termos 

 

Neste trabalho o termo alto executivo é usado para se referir à: Presidentes, ou 

Diretores Executivos ou Diretores ou Gerentes Gerais de uma determinada organização.  

 

 

4. RESULTADOS EMPÍRICOS  

 

Os resultados deste trabalho foram interpretados dentro do esquema teórico criado e 

testado por Carrera, Caldart & Cornejo (2011) e ilustrado na Figura 1. Sua apresentação será 

feita em duas partes. A primeira refere-se à priorização das atividades concebida por 

executivos brasileiros enquanto a segunda trata especificamente da alocação do tempo feita 

por estes executivos tomando o ano de 2012 como referência.  

 

4.1. Priorização de atividades 

 

A tabela 2 apresenta o resultado consolidado da conduta dos executivos brasileiros com 

relação à priorização de suas agendas, bem como suas distinções segundo variáveis como: 

experiência como executivo, gênero e relação de propriedade com a organização (dono ou não 

dono da organização).  
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       Tabela 2: Conduta dos executivos brasileiros em relação à priorização de suas agendas. 

 

Legenda: os triângulos apontam as maiores diferenças em relação às posições gerais. Os verdes apontam   

as diferenças positivas, enquanto os vermelhos as negativas. 

 

4.1.1 Como é feita a priorização das atividades que norteiam o cotidiano do alto 

executivo brasileiro?  

 

Os resultados do estudo mostram que ao priorizar as atividades que norteiam seu 

cotidiano, ou em outras palavras, a importância atribuída às atividades, o executivo brasileiro 

concentra-se na definição do negócio (atividade 2), escolha e delegação de seus subordinados 

(atividade 5) bem como o desenvolvimento e gestão da unidade organizacional sob seu 

comando (atividade 10). Temas como sucessão (atividade 13) e pensamento estratégico 

(atividade 3) aparecem como últimas prioridades em suas agendas.  

A fim de confirmar tal priorização, os entrevistados foram submetidos ao mesmo 

questionamento, porém de forma aberta. Ou seja, após priorizarem as atividades mais 

importantes em suas agendas, informaram quais as três mais importantes bem como as três 

menos importantes. São citadas como mais importantes as atividades 2-Definir o portfólio de 

negócios, 1-Orientar a ação dos seus colaboradores imediatos e 15-Promover a inovação e o 

desenvolvimento de executivos. Como menos importantes, citam 12-Implementar o controle 

estratégico e de gestão da organização, 13-Escolher e/ou fazer progredir seu sucessor e 6-

#
Dimensões 

do trabalho
Atividades Geral Até 8 anos

Maior que 8 

anos
Feminino Masculino Dono Não dono

1 Gestão
Orientar a ação dos seus colaboradores 

imediatos
4o 3o 3o 5o 4o 4o 3o

2 Negócio Definir o negócio 1o 1o 2o 13o 1o 2o 1o

3 Negócio Pensamento estratégico 14o 14o 7o 11o 13o 11o 12o

4 Gestão Capacidade de aprendizagem da organização 12o 13o 13o 9o 14o 9o 13o

5 Gestão Escolher e delegar 2o 5o 1o 4o 2o 1o 2o

6 Negócio Definir missão e visão para a organização 11o 10o 10o 8o 10o 12o 8o

7 Negócio Compreender a cadeia de valor 8o 8o 11o 15o 8o 14o 10o

8 Negócio Novos negócios 7o 9o 4o 14o 7o 10o 7o

9
Config. 

Institucional
Desenvolver processo de mudança 9o 6o 12o 1o 9o 5o 9o

10
Config. 

Institucional
Promover e gerir a unidade organizacional 3o 4o 5o 6o 5o 3o 5o

11 Gestão Liderar o processo de formulação estratégica 5o 2o 9o 12o 3o 6o 6o

12 Gestão Controle operacional e estratégico 13o 12o 14o 10o 12o 7o 14o

13
Config. 

Institucional
Sucessão 15o 15o 15o 2o 15o 15o 15o

14
Config. 

Institucional
Ter relações harmoniozas com os stakeholders 6o 7o 6o 7o 6o 13o 4o

15
Config. 

Institucional
Inovação e liderança 10o 11o 8o 3o 11o 8o 11o

Experiência como 

executivo
Gênero Propriedade
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Criar e desenvolver missão e visão para a organização. O fato de atividades similares serem 

citadas em ambas as partes do instrumento de pesquisa, ou seja, tanto na parte quantitativa 

quanto qualitativa, indica haver consistência nas informações obtidas pelos entrevistados além 

de fortalecer o método.  

A indicação das três atividades mais prioritárias (atividades 2, 5 e 10) pertencerem 

respectivamente a cada uma das dimensões concebidas para a governança de empresas 

(Processo de Negócio, Processo de Gestão e Processo de Configuração Institucional) 

corrobora com a interligação existente no esquema proposto por Carrera, Caldart & Cornejo 

(2011). Os resultados da parte qualitativa do estudo, referentes ao foco pessoal para 

acrescentar valor à sua empresa, também sugerem de forma bastante uniforme uma 

preocupação com as três dimensões do esquema teórico. A tabela 3 abaixo mostra que os 

percentuais de respondentes que citaram cada uma das dimensões concebidas para a 

governança das organizações, ao serem questionados sobre as atividades que fazem para 

agregar valor a sua organização são similares, ou seja, sofrem variação máxima de 5%.  Tais 

resultados, relativamente homogêneos em sua distribuição, corroboram o pensamento de 

Barnard (1938), que defende que as funções executivas são meramente elementos de um todo 

orgânico. É a sua combinação num sistema de trabalho que constitui uma organização. Ele 

afirma que embora apresentadas separadamente apenas para finalidade de exposição, não tem 

existência concreta separada.  

 

Tabela 3: Pergunta qualitativa: o que faz para agregar valor a sua organização? 

 

OBS: A soma de cada coluna é maior que 100%, pois mais de um respondente citou cada dimensão ao informar 

o que fazia para agregar valor a sua organização. 

 

Há que se notar ainda, que embora as três dimensões tenham foco na agenda do 

executivo brasileiro, a prioridade número 1, que é a definição do portfólio de negócios da 

organização (atividade 2), pertence à dimensão do Processo de Negócio que se concentra na 

eficácia mínima desejada e tem como principal objetivo sustentar o crescimento e 

desenvolvimento da organização. Esta dimensão, por sua vez, caracteriza um pensamento de 

Dimensão

% de respondentes 

em relação ao total 

da amostra

Homens Mulheres

Config. Institucional 61% 60% 71%

Negócio 56% 60% 14%

Gestão 60% 62% 43%
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curto/médio prazo, mais imediatista quando comparado às demais, que pode ser 

compreendido através do contexto brasileiro, caracterizado por uma sociedade de baixa 

confiança e pelo excesso de burocracia.  

Outro resultado importante e que corrobora com o estudo “La agenda del CEO 

latinoamericado” de Carrera, Caldart & Cornejo (2011) de que “por trás de um grande 

executivo, sempre existe uma grande equipe”, mostra haver uma consciência do executivo 

brasileiro de que embora seja o representante maior de sua organização e em muitas ocasiões 

seja responsabilizado individualmente tanto por sucessos quanto fracassos, recrutar e delegar 

a uma equipe competente de altos executivos (atividade 5) é um de seus temas prioritários.  

Por fim, ao analisar as últimas prioridades da agenda do executivo brasileiro (sucessão 

e pensamento estratégico) percebe-se mais uma vez a baixa preocupação com temas de longo 

prazo. Busca-se ganhar no curto prazo, porque a continuidade das transações de longo prazo 

não está garantida (Zanini & Migueles, 1991). Tal contexto faz emergir executivos que 

tomem ações de curto prazo, criando assim a particularidade do executivo brasileiro.  

 

4.1.2 Temas de foco pessoal e o que é delegado 

 

Os resultados do estudo sugerem que temas do Processo de Configuração Institucional 

seguidos por temas do Processo de Gestão são tidos com foco pessoal na agenda dos altos 

executivos brasileiros. No Apêndice 3 é possível ver o detalhe das respostas referentes a estas 

questões de delegação bem como respectivas classificações entre as três dimensões 

constituintes da governança de empresas segundo Carrera, Caldart e Cornejo (2011). “Gestão 

de Pessoas”, “Direcionamento Estratégico” e “Relacionamento com clientes, Investidores, 

Parceiros ou Concorrentes” são temas citados por mais da metade dos entrevistados como 

temas de foco pessoal na agenda dos altos executivos brasileiros. Existe, portanto uma 

principal preocupação pessoal por parte dos executivos brasileiros em relação ao papel de 

articulador seguida pelo de executivo, para os quais estes indivíduos indicam perceber baixa 

efetividade em sua delegação.   
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              Gráfico 1 – Foco pessoal do alto executivo brasileiro 

 

Adicionalmente ao resultado acima, ao serem questionados sobre os temas mais 

delegados, os respondentes informam ter maior interesse em delegar atividades referentes ao 

Processo de Negócio da organização. Portanto, ao pensar no propósito de garantia da eficácia 

organizacional, o executivo percebe haver valor em delegar atividades referentes a este tema. 

Por outro lado, cuidar da governança e habilidade de executar da organização, são temas para 

os quais o valor percebido da delegação é menor quando comparados ao primeiro.   

 

 

              Gráfico 2 – Temas delegados pelo alto executivo brasileiro 

 

4.1.2 O comportamento do alto executivo brasileiro e seu tempo de experiência no cargo.  

 

Como primeiro critério de segregação da amostra dos executivos brasileiros, escolheu-se a 

variável tempo de experiência no cargo. Esta variável refere-se à quantidade de anos 

desempenhando a função de executivo, independente da organização.  



30 
 

Esta análise busca entender as semelhanças e diferenças nas formas como altos executivos 

brasileiros de diferentes níveis de senioridade entendem a importância de suas atividades e de 

que forma dedicam espaço em suas agendas para a realização das mesmas. (ver tabela 2: 

Conduta dos executivos brasileiros em relação à priorização de suas agendas). A amostra foi 

dividida em dois subgrupos: principiante e experiente. 

 Principiante (Até oito anos de experiência): Estudos analisam que a duração média de 

executivos no mesmo cargo é de oito anos. Portanto, acredita-se que este subgrupo 

tenha uma experiência significativa para o cargo, embora provavelmente esta 

experiência esteja limitada a uma única organização ou duas no máximo. Sendo assim, 

torna-se relevante entender e analisar como este subgrupo prioriza suas agendas. 

  Experiente (Mais de oito anos de experiência): este subgrupo contém os executivos de 

maior experiência e que provavelmente já lideraram mais de uma organização.  

 

Os resultados do estudo mostram que executivos experientes se preocupam mais com a 

escolha de seus colaboradores imediatos e distribuição de responsabilidades entre eles quando 

comparados á executivos principiantes (atividade 5). Este resultado está ilustrado no gráfico 3 

abaixo. Tal atividade, pertencente ao Processo de Gestão é priorizada em primeiro lugar por 

executivos experientes, enquanto principiantes a priorizam em quinto. Da mesma forma, 

desenvolver a qualidade do pensamento estratégico nas pessoas que integram a organização 

(atividade 3), parte da dimensão de Processo de Negócio, é mais importante para os 

executivos de maior experiência quando comparada a priorização feita por principiantes. Um 

resultado que também chama atenção refere-se a processos de mudança (atividade 9). 

Percebe-se, através dos resultados do estudo, um interesse prioritário em relação a este tema 

pelo subgrupo dos principiantes (6ª posição), que perde a força no caso dos experientes, 

aparecendo como 12º na lista de prioridades. Por fim, vale ressaltar que embora se tenha 

notado a interferência do tempo de experiência na ponderação de parte das atividades feitas 

por executivos brasileiros, tanto a primeira quanto última atividades em foco (definir o 

portfólio de negócios e sucessão) são ponderadas de forma semelhante.  
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Gráfico 3 – Priorização das atividades versus experiência do alto executivo brasileiro 

Legenda do gráfico 3: o eixo “x” do gráfico mostra as perguntas da parte quantitativa do instrumento de coleta  e 

o “y” a ordem de prioridade atribuída a pergunta pelo respondente.  

 

4.1.3 O comportamento do executivo brasileiro e sua relação com o gênero 

 

Estereótipos de gêneros sempre existiram, embora tenham sido modificados e 

adaptados as diversas realidades culturais ao longo dos últimos anos. As características de 

feminilidade e masculinidade são produções culturais, religiosas e históricas das sociedades 

humanas. Não há relação direta e necessária entre gênero e sexo, que é um dado biológico. A 

discriminação de pessoas devido ao sexo é fruto de pré-conceitos relativos ao gênero: 

mulheres são frágeis, emotivas, pouco racionais, etc. Ainda sim, existe uma crença em alguns 

segmentos da população, principalmente em países com culturas machistas fortes como o 

Brasil, de que o homem é mais qualificado para assumir algumas posições de liderança (Yukl, 

2010).  

Existe por outro lado, os proponentes da Teoria da Vantagem Competitiva Feminina 

que reivindicam que as transformações observadas em organizações no que se refere à 

natureza dos executivos, fez aumentar a relevância dos perfis e valores mais aflorados em 

mulheres do que em homens, tais como: busca pelo consenso, relações interpessoais e divisão 

de poder com subordinados (Yukl, 2010).  

No Brasil, as mulheres são mais da metade da população e já estudam mais que os 

homens, mas ainda têm menos chances de emprego, ganham menos do que o universo 

masculino trabalhando nas mesmas funções e ocupam os piores postos. De acordo com o 

último relatório (2009/2010) do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, cujo tema-foco 

foi “Mulheres, Poder e Decisão”, as mulheres representam mais da metade da população e do 

eleitorado, tem maior nível de escolaridade, representam quase 50% da população 

economicamente ativa do País, mas não chegaram a 20% nos cargos de maior nível 
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hierárquico no Congresso, nos governos municipais e estaduais, nas secretarias do primeiro 

escalão do Poder Executivo, no Judiciário, nos sindicatos e até em Universidades. No setor 

privado, o quadro não é muito diferente do que no setor público. Pesquisas tendem a 

confirmar essa proporção de 20% a 30% de mulheres nos postos de chefia (Website 

http://www.brasil.gov.br/secoes/mulher/desigualdade-de-generos/mulheres-x-homens). 

A redefinição da identidade feminina, que foi ocorrendo ao longo do século XX, 

afetou a identidade masculina. A reconstrução da identidade e do papel social de um passa 

pela reconstrução social da identidade e do papel do outro. Teorias recentes de liderança 

focam na importância de qualidades interpessoais comumente atribuídas a mulheres, como 

cooperação, colaboração e sensibilidade interpessoal. Um grupo emergente de estudiosos 

sugere que o estilo de liderança mais eficaz no mundo de hoje é o “transformacional” (Avolio 

et al., 2004; Luthans & Avolio, 2003; May et al., 2003). Meta-análises de estudos envolvendo 

milhares de executivos sugere que mulheres são um tanto mais transformacionais que 

homens, especialmente na hora de prover suporte aos subordinados (Eagly, Johannesen-

Schmidt, & Van Engen, 2003). Outros estudos recentes que abordam as diferenças de gênero 

no comportamento da liderança referem-se ao tipo de comportamento adotado pelo executivo: 

voltado para tarefa ou voltado para relação. Uma meta análise conduzida por Eagly & 

Johnson (1990) identificou que o estilo de liderança mais participativa era mais utilizado por 

mulheres do que por homens. Eagly, Johannesen-Schmidt, & Van Engen (2003) identificaram 

que mulheres adotam um comportamento mais transformacional que homens, onde a principal 

diferença está na consideração individual feita por mulheres que inclui um comportamento de 

apoio, esforços para desenvolver habilidades dos subordinados e confiança. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram com os de Eagly & Johnson (1990), e 

sugerem que homens focam prioritariamente em atividades contidas nos Processo de Gestão e 

de Negócio, enquanto mulheres focam em atividades contidas no Processo de Configuração 

Institucional (ver tabela 4). Ou seja, executivas brasileiras têm como principal propósito 

cuidar da governança da organização (comportamento voltado para relação) enquanto 

executivos homens focam em cuidar da habilidade de executar da organização 

(comportamento voltado para tarefa). 
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Tabela 4: priorização das atividades versus gênero

 

 

A análise dos dois subgrupos definidos (Homens e Mulheres) aponta as maiores 

diferenças deste estudo, e seus resultados chamam atenção por seus focos invertidos. 

Executivas mulheres priorizam processos de mudança (atividade 9), sucessão (atividade 13) e 

estimulam o processo de inovação e desenvolvimento de executivos (atividade 15). Em 

contrapartida, as mesmas atividades para o subgrupo dos homens aparecem no final da lista 

nas respectivas posições: processos de mudança (atividade 9) na nona posição, sucessão 

(atividade 13) em último da lista de atividades ocupando a 15ª posição e por fim o estímulo ao 

processo de inovação e desenvolvimento de lideres (atividade 15) na décima primeira posição. 

Homens concentram seus esforços em atividades como: definição do negócio (atividade 2), 

escolha e delegação (atividade 5) e formulação estratégica (atividade 11). Corroborando com 

os resultados da parte quantitativa do estudo, a análise qualitativa mostra, que ao serem 

questionadas sobre o que fazem pessoalmente para acrescentar valor à sua empresa com o seu 

trabalho de número um, as mulheres executivas descrevem as seguintes atividades: 

“Desenvolvimento de sucessores”, “Viabilizando a humanização do trabalho”, “Fazendo o 

papel de interlocutor”, “Influenciando pelo exemplo” e “Provocando conflito saudável”. Além 

disso, ao comparar os percentuais atribuídos às atividades de cada uma das dimensões do 

trabalho, verifica-se uma preocupação maior dos homens com atividades relacionadas ao 

Processo de Negócio e ao Processo de Gestão, enquanto mulheres mencionaram mais 

atividades relacionadas ao Processo de Gestão e Configuração Institucional (ver tabela 5). 

Ainda como resultado da parte qualitativa do estudo, quando questionadas sobre que tipo de 

atividades delega, as mulheres responderam que delegam de forma igual atividades das 

dimensões dos Processos de Negócio e Gestão. Por outro lado, atividades referentes ao 

Processo de Configuração Institucional que mostrou ser o de maior relevância para executivas 
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brasileiras fazem parte das atividades menos delegadas, confirmando o resultado da parte 

quantitativa do estudo.   

Dito isso, verifica-se que independente do papel de executiva que a mulher assume no 

mercado de trabalho brasileiro, sua identidade feminina, preocupada com a harmonia e com 

uma governança corporativa saudável, é ainda visível. 

 

4.1.4 O comportamento do alto executivo brasileiro e o tipo de relação com a governança 

da organização (dono ou não dono)  

 

Os resultados encontrados sugerem que executivos donos têm uma visão mais ampla 

das organizações que controlam, uma vez que as três atividades prioritárias em suas agendas 

pertencem respectivamente às três dimensões concebidas para a governança de empresas do 

esquema proposto por Carrera, Caldart & Cornejo (2011). O executivo não dono, por sua vez, 

tem seu foco em atividades pertencentes primeiramente ao Processo de Negócio e 

posteriormente ao Processo de Gestão. As diferenças encontradas podem ser compreendidas 

com base na Teoria de Agência que justifica que problemas de agência decorrem de conflitos 

de interesses existentes em atividades de cooperação entre os indivíduos, quer ela ocorra ou 

não em situações de hierarquia entre o principal e o agente. Segundo Lunardi (2008), 

proprietários (ou acionistas) e administradores têm interesses diferentes. As diferenças mais 

gritantes encontradas nas agendas do executivo dono e o não dono, e ilustradas abaixo no 

gráfico 4, se refletem em duas atividades, são elas: harmonização das partes interessadas 

(atividade 14) e controle estratégico e operacional (atividade 12). Observa-se que não donos 

prestam mais atenção às políticas associadas à gestão de stakeholders, enquanto os 

proprietários não priorizam esta atividade em sua agenda. Uma explicação para donos não 

priorizarem tal gestão refere-se ao seu entendimento como posição política forte, que 

provavelmente lhe permite realizar tais assuntos com mais graus de liberdade. Observa-se 

também que executivos donos preocupam-se mais com o controle estratégico e operacional da 

organização quando comparados a executivos não donos. É natural que executivos donos que 

frequentemente fundaram as organizações que comandam demonstrem preocupação 

prioritária a questões relacionadas à implantação de uma estratégia definida.  
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Gráfico 4 – Priorização versus propriedade 

Legenda do gráfico 4: o eixo “x” do gráfico mostra as perguntas 12 e 14 da parte quantitativa do 

instrumento de coleta  e o “y” a ordem de prioridade atribuída a pergunta pelo respondente dependendo 

de sua relação de propriedade com a organização (dono ou não dono). 

 

Embora tenham sido encontradas diferenças nas priorizações feitas por estes dois 

subgrupos (dono e não dono), as duas atividades tidas como mais importantes são similares 

para ambos os subgrupos, somente invertendo suas ordens. Ou seja, tanto para donos quanto 

para não donos “Definir o negócio” (atividade 2) e “Escolher e delegar” (atividade 5) 

aparecem no topo da lista de prioridades na agenda de executivos brasileiros. 

 

4.1.5 Gap entre entendimento e prática 

 

Apesar de haver consistência nas duas maiores prioridades em foco (Definir negócio e 

Escolher e delegar), ao analisar as demais preocupações dos executivos brasileiros verifica-se 

um gap entre o que entendem ser importante, e o que realmente fazem na prática. Este gap 

pode ser entendido através da "teoria da ação", esboçada por Argyris & Schon (1974). Ela 

examina a realidade do ponto de vista de seres humanos agindo como atores. As mudanças 

nos valores, comportamento, liderança, e no auxílio aos outros, são parte da teoria de ação dos 

atores, e são informadas por ela. Um aspecto importante desse trabalho é a distinção entre a 

teoria abraçada pelo indivíduo e sua "teoria-em-uso" (que ele na realidade pratica). Tal gap 

fica visível na Tabela 5 abaixo, onde se pode verificar inclusive uma inversão nos rankings do 

entendimento do executivo sobre a priorização de suas agendas e a realidade das mesmas. 

Esta tabela mostra a ordem compreendida (Entendimento) pelo executivo em relação às 

atividades propostas, bem como respectiva ordem real adotada pelo mesmo (Realidade). 
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Tabela 5: Ranking Entendimento versus Realidade  

 

Legenda tabela 5: os triângulos verdes e vermelhos apontam os maiores gaps encontrados.  

 

Os resultados do estudo mostram que existem atividades que o alto executivo brasileiro 

entende ser importante, mas na realidade não as prioriza, bem como o inverso, isto é, apesar 

de entender algumas atividades como prioritárias, as mesmas não aparecem com foco em suas 

agendas. Dito isso, passamos a entender o que realmente chega à agenda do alto executivo 

brasileiro. Atividades como promover e gerir a unidade organizacional (atividade 10), orientar 

a ação dos seus colaboradores imediatos (atividade 1) e desenvolver processos de mudança 

(atividade 9) fazem parte do conjunto de atividades onde se observam as maiores diferenças 

entre o que o executivo não cita como importante, mas que na prática têm foco em suas 

agendas. Tais questões fazem parte das dimensões de Processo de Gestão e Processo de 

Configuração Institucional, e sua presença na realidade da agenda destes indivíduos pode ser 

compreendida através de questões culturais e relativas ao perfil da liderança brasileira. A 

gestão da unidade organizacional, por exemplo, no contexto brasileiro, caracterizado por uma 

sociedade de baixa confiança explica a centralização e não delegação. O modelo do executivo 

paternalista justifica as amarras à orientação do grupo de subordinados. Por fim, para explicar 

a forte relação com o processo de mudança, recorre-se ao “jeitinho”, traço cultural brasileiro 

usado como estratégia adaptativa para soluções de problema (Amado & Brasil, 1991; Tanure 

& Duarte, 2006).   

#
Dimensões do 

trabalho
Atividades

Ranking 

Entendimento

Ranking 

Realidade

1 Gestão Orientar a ação dos seus colaboradores imediatos 14 4

2 Negócio Definir o negócio 1 1

3 Negócio Pensamento estratégico 8 14

4 Gestão Capacidade de aprendizagem da organização 11 12

5 Gestão Escolher e delegar 2 2

6 Negócio Definir missão e visão para a organização 4 11

7 Negócio Compreender a cadeia de valor 5 8

8 Negócio Novos negócios 7 7

9 Config. Institucional Desenvolver processo de mudança 13 9

10 Config. Institucional Promover e gerir a unidade organizacional 15 3

11 Gestão Liderar o processo de formulação estratégica 3 5

12 Gestão Controle operacional e estratégico 12 13

13 Config. Institucional Sucessão 10 15

14 Config. Institucional Ter relações harmoniozas com os stakeholders 9 6

15 Config. Institucional Inovação e liderança 6 10

v

v

v

v
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Por outro lado, atividades como definir missão e visão para a organização (atividade 6), 

promover inovação e desenvolvimento de executivos (atividade 15), desenvolver a qualidade 

do pensamento estratégico nos integrantes da organização (atividade 3) e por fim pensar no 

processo de sucessão (pergunta 13) são temas que o executivo brasileiro entende que 

deveriam estar em foco, mas que na realidade não aparecem como prioritários em suas 

agendas. Todas elas tratam temas menos imediatistas, que corroboram com o entendimento do 

contexto da liderança brasileira de que ações de longo prazo não fazem parte de seu 

entendimento. Liderado por Robert House desde o início de 1990, o GLOBE (Global 

leadership and organizational behavior effectiveness) é um projeto que tem por objetivo 

explorar os efeitos da cultura na liderança e eficácia organizacional. Através de uma das sete 

variáveis de análise, chamada “Future Orientation” fica mais fácil entender o comportamento 

orientado à curto prazo encontrado no executivo brasileiro. Esta variável refere-se à medida 

que indivíduos se envolvem com comportamentos orientados para o futuro tais como 

postergação de gratificações e planejamento, por exemplo. Segundo House et al.(2004), o 

Brasil, junto com outros países da America Latina, é classificado como um país de baixa 

orientação para o futuro, isto é, onde os indivíduos mostram a capacidade de apreciar o 

momento além de agir de forma espontânea.  

Por fim, faz-se importante ressaltar que embora tenha sido identificado o gap, as 

dimensões do Processo de Gestão e de Configuração Institucionais relacionadas à governança 

corporativa saudável apresentaram gaps em média inferiores aos do Processo de Negócio. O 

personalismo, um dos traços brasileiros nitidamente mais influentes no campo organizacional 

segundo Caldas & Motta (1997), ajuda na compreensão desta sociedade baseada em relações 

pessoais bem como na busca de proximidade e afeto nas relações, além de explicar a 

receptividade por indivíduos carismáticos. 

 

4.2 Divisão do tempo 

 

Esta parte do trabalho destina-se a apresentar como altos executivos brasileiros dividiram 

seu tempo tomando como referência o ano de 2012. 

 

4.2.1 Como foi feita a alocação do tempo do alto executivo brasileiro em 2012? 

 

 Os resultados gerais do estudo, conforme ilustrado no gráfico 5, apontam que a maior 

parte do tempo dos executivos brasileiros em 2012 (56%) foi direcionada a questões 



38 
 

relacionadas ao trabalho, seguido respectivamente pelos planos da família (24%), 

esporte/lazer e atividades relacionadas à saúde (12%) e formação profissional e humana (8%). 

 

 

         Gráfico 5 – Divisão do tempo do alto executivo brasileiro em 2012 

 

Ao dar foco na variável gênero, conforme ilustrado no gráfico 6, foram observadas 

discretas diferenças (menor que 3%) entre as alocações dos tempos feitas por homens e 

mulheres em todos os planos estudados.  
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Gráfico 6 – Divisão do tempo por gênero em 2012 

 

A similaridade entre gêneros encontrada na distribuição do tempo remete ao livro A 

Mística Feminina (The Feminine Mystique, 1963), de Betty Friedan, que criticava a ideia de 

que as mulheres poderiam encontrar satisfação apenas através da criação dos filhos e das 

atividades do lar. Esse livro foi considerado um dos mais influentes do século XX, pela forma 

como revoluciona a relação entre os gêneros. Desde então, é apontada a força da relação 

existente entre sexo feminino e a ideia de que as mulheres precisariam necessariamente 

construir sua identidade na relação com maridos e filhos.  

 A segunda variável de análise, a de experiência do executivo, mostra que existe uma 

relação direta entre a dedicação dada aos planos da família e de formação profissional/humana 

com o tempo de experiência do executivo, ou seja, executivos seniores dedicaram, em média, 

mais de tempo em 2012 à família e formação profissional/humana quando comparados aos 

executivos Principiantes. Por outro lado, as alocações de tempo feitas pelos executivos 

brasileiros aos planos de esporte lazer e trabalho indicaram uma relação inversa com o tempo 

de experiência do mesmo, ou seja, executivos brasileiros no início de suas carreiras 

(Principiantes) dedicaram mais tempo ao esporte, lazer e trabalho quando comparados aos 

executivos de maior experiência (Experientes), e conforme a senioridade aumentou esta 

mesma dedicação foi reduzida (verificar gráfico 7).  
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Gráfico 7 – Divisão do tempo por tempo de experiência em 2012 

 

Por fim, os resultados do estudo referentes a terceira variável de análise (propriedade), 

conforme ilustrado no gráfico 8, indicam que executivos brasileiros, donos de seus negócios, 

dedicaram em média, em 2012, mais tempo à família quando comparados a executivos não 

donos. Por outro lado, o plano de formação profissional/humana, teve uma dedicação maior 

de executivos não donos quando comparados aos donos. Os demais planos de análise, não 

sofreram variações significantes.  

Ainda neste bloco, os executivos são questionados sobre a ordem de prioridade que os 

principais stakeholders têm em suas agendas. Como resultados, mais uma vez, percebe-se que 

existe uma inversão dos valores dos CEOs donos e não donos das organizações que 

comandam. Embora ambos tenham seus clientes como principal stakeholder, quando se trata 

de acionistas e empregados existe uma inversão na priorização.  Para os donos, “empregados” 

têm maior importância que “acionistas”, enquanto que para os não donos, “acionistas” têm 

maior importância na agenda quando comparados aos “empregados” (ver tabela 6). Os 

resultados encontrados corroboram com a Teoria de Agência proposta por Lunardi (2008), 

que diz que Proprietários (ou acionistas) e administradores têm interesses diferentes.  
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Gráfico 8 – Divisão do tempo por relação de propriedade 

 

Tabela 6 - Stakeholders 

 

 

4.2.2 Agenda Planejada e Agenda Não Planejada  

 

A visão clássica menciona que gestores organizam, coordenam, planejam e controlam; 

os fatos sugerem o contrário (Mintzberg, 1990). Mintzberg desmistifica o folclore do perfil 

reflexivo e planejador sistemático que reside no imaginário de muitos. Segundo seus estudos, 

o gestor trabalha sob um ritmo implacável e suas atividades são caracterizadas por 

descontinuidade e fortemente orientadas para ação.  

Após a realização dos diversos métodos de pesquisa, foram identificados alguns 

padrões que compõe a natureza do trabalho gerencial, são eles: ritmo de trabalho frenético e 

incessante, conteúdo de trabalho variado e fragmentado, comportamento reativo, iterações em 
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sua grande maioria envolvendo pares e pessoas externas a organização, preferência pela 

comunicação oral, processo decisório desordenado e político e maioria do planejamento feito 

informalmente e adaptativo (Mintzberg, 1973; Yukl, 2010). 

Os resultados do estudo dos executivos brasileiros corroboram com os fatos propostos 

por Mintzberg (1990), ao indicar que 41% (vide gráfico 9 ) do tempo do executivo no ano de 

2012 foi dedicado à uma agenda não planejada. Cabe aqui esclarecer que a agenda planejada 

trata de atividades estabelecidas anteriormente a sua ação e pode ou não ser realizada na 

prática. Por outro lado, a agenda não planejada, surge em decorrência de situações não 

previstas na agenda planejada e que captam o interesse dos executivos.  

Para explicar a alocação encontrada, recorre-se a Hofstede (1993) que prega que a 

cultura nacional é um dos muitos fatores que moldam a cultura organizacional ao lado de 

fatores como personalidade do fundador, sentimentos de insegurança, expectativas das partes 

interessadas e do tipo de tecnologia em uso. Hofstede (entre 1969 e 1973), através de um 

estudo empírico feito com empregados de uma grande multinacional, a International Business 

Machines Corporation (IBM), tentou procurar as diferenças no funcionamento das empresas e 

chegou à conclusão que tais diferenças identificadas adviriam da cultura dos empregados e, 

em grande parte, da cultura do país de acolhimento. Uma das dimensões estudadas em seu 

estudo é a “Orientação de longo prazo versus de curto prazo”. Esta dimensão indica em que 

medida uma sociedade baseia as suas tradições sobre os acontecimentos do passado ou do 

presente, sobre os benefícios apresentados ou ainda sobre o que é desejável para o futuro. 

Valores altos desta dimensão se associam com perseverança e os baixos com o peso da 

tradição. Aqui se vê como a América Latina (e o Brasil não difere) tem um valor 

extremamente alto de Índice de orientação de Longo-Prazo (cerca de 80) enquanto o Reino 

Unido e os EUA estão na faixa de 20. 

Segundo Hofstede, nesta dimensão, o Brasil se coloca entre as sociedades orientadas a 

longo prazo, como a única sociedade não-asiática. O "jeitinho brasileiro" faz com que esta 

sociedade procure alternativas para fazer o que alguns olhos ocidentais podem considerar 

impossível. Assim sendo, a representatividade da agenda não planejada como resultado do 

estudo pode ser compreendida pelo fato de os brasileiros aceitarem mais do que uma verdade 

e facilmente aceitarem a mudança como parte da vida (Hofstede, 1993).  
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 Gráfico 9 – Agenda Planejada e Não Planejada 

 

Adicionalmente a divisão do tempo entre agenda planejada e não planejada, os executivos 

foram questionados sobre os temas que fazem parte de cada um dos dois subgrupos. Os 

resultados indicam que atividades relacionadas à dimensão do Processo de Gestão, com o 

objetivo de promover ação, aprendizado, adaptação e renovação da organização são citadas 

como atividades que mais fazem parte dos temas da agenda planejada dos altos executivos 

brasileiros (ver gráfico 10). Por outro lado, atividades pertencentes ao Processo de Negócio, 

com objetivo de sustentar o crescimento e desenvolvimento da organização, são citadas como 

atividades de maior representatividade na agenda não planejada dos altos executivos 

brasileiros (ver gráfico 11). Discursos dos executivos como “imprevistos de orçamento” e 

“ajustes no portfólio de produtos/serviços” aparecem no escopo da agenda não planejada e 

caracterizam este perfil adepto a mudanças. Adicionalmente as questões internas a 

organização, fatores externos (políticos e econômicos) também foram mencionados pelos 

entrevistados, como por exemplo: “reações à mudança no governo” e “crescimento da 

indústria nacional abaixo do esperado”. 
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Gráfico 10 – Temas da agenda planejada  

 

 

Gráfico 11 – Temas da agenda não planejada  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo proposto revelou que existem similaridades e diferenças na forma como o 

alto executivo brasileiro concebe sua agenda. A influência do papel da “variável humana” na 

ação organizacional (Thompson 1967, 101) em conjunto com fatores externos como, por 

exemplo, a cultura faz com que as diferenças dos indivíduos sejam refletidas em suas 

escolhas. É possível notar que nem todas as dimensões propostas no esquema teórico são 

atendidas ao mesmo tempo e que variáveis como gênero, tempo de mandato e relação de 

propriedade com a organização demonstram ter influência direta nos critério de priorização 

das atividades de altos executivos brasileiros.  

Para os altos executivos brasileiros, uma das maiores contribuições do estudo está na 

possibilidade de refletir sobre a forma como ele ou ela gerenciam suas agendas. Entender que 

existem vieses e pontos cegos em seus modelos mentais que uma vez conhecidos podem ser 

trabalhados adequadamente. Para os conselheiros e acionistas a contribuição está 

principalmente no melhor entendimento sobre o perfil do executivo que ocupa o topo de suas 

organizações. Uma vez conhecido tal perfil, este grupo pode prestar especial atenção a 

questões provavelmente negligenciadas pelos executivos do topo. Por fim, torna-se possível a 

criação de um suporte adequado ou iniciativas de coaching para o alto executivo brasileiro. 

 

Abaixo um relato dos principais resultados encontrados e algumas reflexões: 

 

 Altos executivos brasileiros têm como prioridade número 1 em suas agendas, a 

atividade de definição do portfólio de negócios da organização, que por pertencer 

à dimensão de Processo de Negócio é caracterizada por um pensamento de mais 

curto prazo quando comparada as demais dimensões. Corroborando com esta 

mentalidade, como últimas prioridades da agenda do alto executivo brasileiro 

encontram-se temas como sucessão e pensamento estratégico que refletem sua 

baixa preocupação com temas de longo prazo. 

Há que se fazer neste ponto um alerta aos executivos brasileiros para a teoria 

de liderança executiva sistemática de Day & Lord (1992) que descreve como o 

desempenho do executivo executivo influencia no desempenho organizacional. Suas 

proposições associam positivamente o planejamento de longo prazo feito por 

executivos executivos à eficácia organizacional.  
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Dito isso, um pensamento de curto prazo por parte de quem ocupa o topo da 

hierarquia passa a ser uma ameaça potencial para a organização. Uma leitura desta 

cultura, segundo Hofstede (1993), que apresenta, por exemplo, uma alta pontuação 

para o Índice de orientação de Longo, como é o caso do Brasil, pode ser vista ao 

mesmo tempo como positiva, por se associar com características de perseverança, e 

negativa pela baixa consideração com o peso da tradição. (Hofstede, 1993). 

 

 Corroborando com o estudo “La agenda del CEO latino-americano” de Carrera, 

Caldart & Cornejo (2011) de que “por trás de um grande executivo, sempre 

existe uma grande equipe”, o estudo mostra haver uma consciência do executivo 

brasileiro de que embora seja o representante maior de sua organização e em 

muitas ocasiões seja responsabilizado individualmente tanto por sucessos quanto 

fracassos, recrutar e delegar a uma equipe competente de altos executivos 

(atividade 5) é um de seus temas prioritários.  

O estudo evidenciou que ainda que a escolha e delegação de equipe (atividade 

5) seja um tema relevante na agenda dos executivos brasileiros, com o passar dos 

anos, o executivo brasileiro percebe que é mais importante desenvolver competências 

de aprendizagem da organização em vez de ele mesmo ser o único responsável pelo 

processo de crescimento da mesma. Segundo Robbins, Judge & Sobral (2011), os 

administradores realizam tarefas por meio de outras pessoas. E embora o CEO, 

também administrador de sua organização, seja o último responsável pelo desempenho 

coletivo gerencial é humanamente inviável que ele pessoalmente se envolva em cada 

uma das funções e decisões que devam ser tomadas. A chave do trabalho do CEO, 

segundo Nohria & Khurana (2010) não é o que ele ou ela fazem pessoalmente, mas 

sim o que conseguem fazer através de outros em sua organização.  

 

 O comportamento do alto executivo executivo é também afetado pelo tempo que 

passa na organização.  

Os resultados do estudo mostram que executivos experientes se preocupam 

mais com a escolha de seus colaboradores imediatos e distribuição de 

responsabilidades entre eles quando comparados á executivos principiantes (atividade 

5). Percebe-se também um interesse prioritário em relação a processos de mudança 

(atividade 9) pelo subgrupo dos principiantes (6ª posição), que perde a força no caso 

dos experientes, aparecendo como 12º na lista de prioridades. Pesquisas e teorias sobre 
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o tempo de mandato de executivos têm comumente girado em torno de uma ideia 

maior: executivos com longo tempo de mandato tendem a não fazer grandes mudanças 

em suas organizações. Sob pressão para rapidamente mostrar sua eficácia, e 

geralmente com um mandato direcionado pelo conselho, o CEO inicia seu trabalho 

com um forte comprometimento com seus paradigmas (modelo mental implícito de 

prioridades, opções e relações causais). Após o sucesso inicial e ganhando uma 

posição mais segura, tais executivos podem ter um breve período de experimentação 

no qual são mais mente aberta. No entanto, eles logo tendem a migrar 

psicologicamente para qualquer abordagem mais confortável e eficaz. Depois, com o 

passar dos anos na posição, torna-se cada vez mais comprometido com seus 

paradigmas, trazendo um senso de correção em formas de funcionamento 

estabelecidas e de ver o mundo. Ao descrever o mesmo fenômeno, Miller (1991) 

referiu-se ao "excesso de confiança" que acompanha o mandato executivo 

(Finkelstein, Hambrick & Cannella, 2009). 

 

 Altas executivas brasileiras têm como principal propósito cuidar da governança 

da organização enquanto os homens de mesmo nível hierárquico focam em 

cuidar da habilidade de executar da organização. Sendo assim, entende-se que 

independente do papel de executiva que a mulher assume no mercado de 

trabalho brasileiro, sua identidade feminina, preocupada com a harmonia e com 

uma governança corporativa saudável, é ainda visível. 

O estudo evidenciou o foco de teorias recentes de liderança sobre a importância 

de qualidades interpessoais comumente atribuídas a mulheres, como cooperação, 

colaboração e sensibilidade interpessoal. Os resultados aqui revelaram que executivas 

brasileiras têm conseguido se superar em relação a um dos desafios fundamentais para 

a liderança feminina que tem sua origem no descasamento entre as qualidades 

tradicionalmente associadas a executivos e aquelas associadas às mulheres (Catalyst, 

2003; Eagly & Carli, 2003a). Assertividade, autoritarismo e comportamentos de 

dominância associados a executivos tendem a não serem vistos como típicos nem 

tampouco atrativos em mulheres (Catalyst, 2003; Eagly & Carli, 2003b).  

 

 As diferenças mais gritantes encontradas nas agendas do executivo brasileiro 

dono e o não dono se refletem em duas atividades, são elas: harmonização das 

partes interessadas (atividade 14) e controle estratégico e operacional (atividade 
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12). Observa-se que não donos prestam mais atenção às políticas associadas à 

gestão de stakeholders, enquanto os proprietários não priorizam esta atividade 

em sua agenda.  

Embora tenham sido encontradas diferenças nas priorizações feitas pelos 

grupos de executivos donos e não donos, as duas atividades tidas como mais 

importantes são similares para ambos, somente invertendo suas posições. Para 

executivos donos, escolher e delegar (atividade 5) é a primeira, enquanto a definição 

do negócio (atividade 2)  vem em seguida. Já no caso dos não donos a definição do 

negócio vem em primeiro lugar na sua lista de prioridades, seguida pela escolha e 

delegação da equipe. 

Desde que Berle & Means (1932) documentaram o crescimento da separação 

entre propriedade e controle gerencial de grandes corporações americanas, teóricos 

começaram a se interessar pelas implicações nas variações das relações entre donos 

(ou principais) e gestores (ou agentes). Através da teoria da agência e suas múltiplas 

facetas (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989a), pode-se justificar a diferença 

encontrada entre donos e não donos em relação à gestão dos stakeholders. Uma vez 

que esta teoria possui claras implicações na retenção de executivos, entende-se a 

preocupação dos não donos em manter-se no controle e, portanto priorizarem as 

questões políticas da organização.  

 

 Verifica-se um gap entre o que altos executivos brasileiros entendem ser 

importante, e o que realmente fazem na prática.  

Os resultados do estudo mostram que os executivos brasileiros entendem que 

deveriam atribuir uma importância maior as atividades que compõem suas agendas 

quando comparado à atribuição dada na realidade. Ou seja, as pontuações médias 

obtidas para o entendimento das dimensões foram todas maiores que as pontuações 

médias de suas realidades. Este resultado mostra uma autoconsciência da importância 

de seu papel perante a organização, limitado por múltiplas variáveis tanto internas 

quanto externas a organização.  

Apesar de todas as dimensões do modelo teórico apresentar diferenças entre 

entendimento e realidade, o processo de negócio foi o que apresentou o maior 

descolamento entre entendimento e realidade. Há que se cuidar, portanto, com maior 

cautela desta dimensão, uma vez que é aqui feita a identificação, compreensão e 

definição dos negócios da organização. Pfeffer (1992) argumenta que apesar do CEO 
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ser o indivíduo da organização com poder formal justificado por sua posição no topo 

da pirâmide, além da autoridade formal e responsabilidade por tomar decisões, alocar 

recursos, contratar e demitir, o mesmo logo descobre as limitações de seu poder 

ampliado. 

 

 A maior parte do tempo de executivos brasileiros em 2012 (56%) foi direcionada 

a questões relacionadas ao trabalho, seguido respectivamente pelos planos da 

família (24%), esporte/lazer e atividades relacionadas à saúde (12%) e formação 

profissional e humana (8%). 

Tornar-se um CEO pode ser um prêmio de anos de trabalho duro e de 

contribuições para a organização, mas também um trabalho de honra e privilégios. 

CEOs ganham legitimidade ao passo que seu comportamento demonstra que colocam 

os interesses da companhia acima de seus interesses próprios e familiares. Para manter 

esta legitimidade, estes executivos precisam permanecer ancorados e autênticos 

(George, 2007). Sendo assim, além de maiores representantes de suas organizações 

precisam ser vistos como humanos, humildes e acessíveis. Portanto, seu trabalho 

demanda tanto de seu tempo como CEO, que muitas vezes sacrifica o tempo reservado 

para questões pessoais e suas famílias (Porter, Lorsch & Nohria, 2004). 

 

 41,4% do tempo do alto executivo brasileiro no ano de 2012 foram dedicados a 

uma agenda não planejada. Este resultado corrobora com Mintzberg (1990) ao 

desmistificar o folclore do perfil do gestor reflexivo e planejador sistemático que 

reside no imaginário de muitos. 

Análises de alocação de tempo de atividades gerenciais de executivos 

executivos revelaram padrões semelhantes de papel de múltipla realização e mudança 

de papel em circunstâncias de tempo intensivo. Carlson (1951), Copeman, Luijk, & 

Hanika (1963), Horne & Lupton (1965) e Mintzberg (1973), todos indicam que até 

mesmo os executivos mais seniores passam pouco tempo planejando ou formulando 

de forma abstrata, estão sujeitos a constantes interrupções, têm curtas reuniões face-a-

face que pulam de tópico em tópico e reagem às iniciativas dos outros muito mais do 

agem por iniciativas próprias (Zaccaro, 2001). Temas pertencentes à dimensão do 

Processo de Gestão são citados com maior representatividade na agenda planejada dos 

altos executivos brasileiros, enquanto os pertencentes a dimensão do Processo de 
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Negócio são citados como os de maior representatividade na agenda não planejada 

destes mesmos indivíduos. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

O posto de um CEO é uma das posições de liderança mais importantes em nossa 

sociedade. Portanto, aprimorar seu entendimento é vital para o melhor funcionamento da 

economia (Nohria & Khurana, 2010). Alguns pesquisadores defendem que em ambientes de 

oportunidades escassas, CEOs têm um impacto maior sobre o desempenho organizacional, ao 

passo que em cenários de abundância este impacto torna-se limitado.  Apesar de todas as 

restrições existentes na literatura sobre os altos executivos, sua influência sobre a eficácia de 

uma organização é defendida por Yukl (2010), seja ela alta ou baixa.  

Os resultados obtidos neste estudo, embora restritos ao período da pesquisa, ajudam na 

melhor compreensão sobre o trabalho de executivos brasileiros no topo de suas organizações. 

Seu modelo indutivo fortemente validado por dados empíricos possibilita o entendimento de 

aspectos importantes do comportamento do alto executivo brasileiro, suporta além dos 

próprios, através do autoconhecimento, conselheiros e acionistas a controlar melhor suas 

ações diante de situações adversas, e futuro trabalho de coach direcionado às necessidades do 

executivo. Fatores contingenciais como gênero, relação de propriedade com a organização 

(dono ou não dono) e tempo de mandato ajudam a explicar diferenças na forma como estes 

indivíduos entendem e realizam seu trabalho. 

 Em função da limitação da natureza transversal do presente estudo, propõe-se que o 

mesmo seja apenas um ponto de partida para uma análise longitudinal. Segundo alguns 

pesquisadores, a habilidade de impactar no desempenho de uma organização está relacionada 

às circunstâncias em que o CEO assume esta posição (Nohria & Khurana, 2010). Tais 

circunstâncias podem ser políticas, econômicas, e ambas são variáveis no tempo. É importante 

mencionar também que valores e tradições de uma determinada cultura podem ser alterados 

com o tempo. Como estes valores e tradições podem influenciar na forma como o executivo 

define suas prioridades e aloca sua atuação e esforço, portanto poderá sofrer alterações ao 

longo dos anos, quando considerado o mesmo grupo de CEOs analisado (Yukl, 2010). Dito 

isso, a continuidade do estudo torna-se fundamental, pois, somente após esta análise 

longitudinal será possível investigar a influência do contexto político-econômico-cultural no 

qual o CEO está inserido com seu estilo de liderança. 
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Para os próximos estudos sugerem-se algumas adequações no instrumento de coleta, 

identificadas como oportunidades de melhoria durante o trabalho de campo. Existem 

atividades na primeira parte do instrumento, por exemplo, que tratam mais de um tema, e que 

por isso podem dificultar a análise dos resultados. São os casos das atividades 5-Escolher os 

seus colaboradores imediatos e distribuir responsabilidades entre eles, e 15-Promover a 

inovação e o desenvolvimento de executivos. Sugere-se, portanto que estas atividades sejam 

desmembradas de acordo com os temas abordados, de forma que no lugar das duas atividades 

originais teríamos quatro: Escolher colaboradores imediatos, Distribuir responsabilidades 

entre os colaboradores imediatos, Promover inovação e Promover o desenvolvimento de 

executivos.  

Por se tratar de um estudo realizado no Brasil, país este com dimensões continentais, 

sugere-se também como pesquisa futura a busca de amostras em diferentes regiões 

geográficas, de forma que seja possível testar o impacto da cultura regional no perfil do alto 

executivo brasileiro. Segundo Wang, Waldman & Zhang (2012) diferentes aspectos da 

liderança estratégica são influenciados pela cultura. Além da comparação dentro do Brasil, 

sugere-se também uma comparação com os resultados de mais de 750 CEOs já obtidos pelo 

grupo de pesquisadores da IAE Business School para outros países da America Latina tais 

como Paraguai, Bolívia e Argentina. Embora estudos como GLOBE agrupe países em 

clusters formados por proximidade geográfica, e similaridades relacionadas ao passado étnico 

e religioso (Gupta & Hanges, 2004), ainda há sinais de variações entre perfis de liderança 

entre países do mesmo grupo. 

 Por fim, o estudo encoraja os leitores a realizar pesquisas futuras considerando a 

existência de diferenças na forma como distintos níveis hierárquicos percebem e concebem 

suas prioridades perante a organização que comandam. Como já dito, vários teóricos 

propuseram existir diferenças qualitativas na natureza da liderança através dos níveis 

organizacionais (Katz & Kahn (1978); Jaques & Jacobs (1987), Mumford, Zaccaro, Harding, 

Fleishman & Reiter-Palmon (1993); e Bentz (1987). Portanto, torna-se importante a 

composição de uma amostra com dados suficientes por cada tipo de cargo para que se tenham 

resultados válidos.  

O estudo da liderança estratégica é um tema promissor principalmente sob a 

perspectiva do indivíduo do topo da hierarquia em diferentes contextos culturais. O foco no 

Brasil tem como objetivo contribuir para a compreensão de como estes indivíduos concebem 

e administram suas agendas, além de criticar a utilização de modelos importados e prontos 

para entender um perfil único por suas características e peculiaridades. Não somente os temas 
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acima citados merecem atenção, certamente existem outros não abordados e que podem ser 

trabalhados em pesquisas futuras. 
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8. APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA 

Instrumento de coleta: Agenda dos Altos Executivos Brasileiros  
Esta pesquisa tem como objetivos identificar e mapear prioridades, visões de liderança e 

expectativas dos executivos brasileiros.  

 Primeira Parte - Entendimento do seu trabalho como nr 1 da empresa ou membro da 

alta direção. 

 1 *Que nível de importância 

atribui às seguintes 

atividades no trabalho do 

nr 1 da 

empresa/diretoria?Escala 

das respostas: ( 7 - mais 

importante e 1 - menos 

importante ) 

1) Orientar a ação dos seus 

colaboradores imediatos. 
Selecione..

  

2) Definir efetivamente o 

portfólio de negócios de sua 

organização. 

Selecione..
  

3) Desenvolver a qualidade do 

pensamento estratégico nas 

pessoas que integram a 

organização. 

Selecione..
  

4) Desenvolver a capacidade 

de aprendizagem da 

organização. 

Selecione..
  

5) Escolher os seus 

colaboradores imediatos e 

distribuir responsabilidades 

entre eles. 

Selecione..
  

6) Criar e desenvolver missão 

e visão para a organização. 
Selecione..

  

7) Conseguir entender bem a 

cadeia de valor em que opera 

a sua organização e a 

concorrência, além dos 

recursos necessários para 

enfrentar esta última. 

Selecione..
  

8) Impulsionar, promover e 

desenvolver novos negócios 

na organização. 

Selecione..
  

9) Promover e impulsionar os 

processos de mudança na 

organização. 

Selecione..
  

10) Promover e gerir a 

unidade organizacional. 
Selecione..

  

11) Liderar o processo de 

formulação estratégica. 
Selecione..

  

12) Implementar o controle 

estratégico e de gestão da 

organização. 

Selecione..
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13) Escolher e/ou fazer 

progredir seu sucessor. 
Selecione..

  

14) Organizar a convivência, 

os vínculos e interações com 

os diversos stakeholders de 

forma harmoniosa. 

Selecione..
  

15) Promover a inovação e o 

desenvolvimento de 

executivos. 

Selecione..
  

 

 Segunda Parte - Observando o seu trabalho como nr 1 da empresa ou membro da alta 

direção. 

 1 *Relativamente às 

atividades referidas 

na primeira parte, por 

favor indique em que 

medida se dedicou a 

implementá-las durante o 

último ano.Escala de 

respostas: (7- mais 

importante e 1 - menos 

importante) 

1) Orientar as ações dos seus 

subordinados imediatos. 
Selecione..

  

2) Definir de modo efetivo o 

modelo de negócio e os 

negócios nos quais irá 

participar a sua organização, 

juntamente com as operações 

de negócio que vai 

implementar. 

Selecione..
  

3) Desenvolver a qualidade do 

pensamento estratégico nas 

pessoas que integram a 

organização. 

Selecione..
  

4) Desenvolver a capacidade 

de aprendizagem da 

organização. 

Selecione..
  

5) Escolher os seus 

colaboradores imediatos e 

distribuir responsabilidades 

entre eles. 

Selecione..
  

6) Criar e desenvolver uma 

visão para a organização. 
Selecione..

  

7) Conseguir entender bem a 

cadeia de valor em que opera 

a sua organização e a 

concorrência, bem como os 

recursos necessários para 

enfrentar esta última. 

Selecione..
  

8) Impulsionar, promover e 

desenvolver novos negócios 

na organização. 

Selecione..
  

9) Promover e impulsionar os Selecione..
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processos de mudança na 

organização. 

10) Promover e gerir a 

unidade organizacional sob 

sua responsabilidade. 

Selecione..
  

11) Liderar o processo de 

formulação estratégica. 
Selecione..

  

12) Implementar o controle 

estratégico e de gestão da 

organização. 

Selecione..
  

13) Escolher e/ou fazer 

progredir seu sucessor. 
Selecione..

  

14) Organizar a convivência, 

os vínculos e interações com 

os diversos stakeholders de 

forma harmoniosa. 

Selecione..
  

15) Promover a inovação e o 

desenvolvimento de 

executivos. 

Selecione..
  

 

 2 Referente a pergunta 

anterior, informar as 3 

atividades mais 

importantes da lista de 15 

apresentadas: 

1)   

2)  

3)  
 

 3 Informar agora as 3 

atividades menos 

importantes das 15 

informadas: 

1)   

2)  

3)  
 

 Terceira Parte - Stakeholders e Divisão do Tempo 

 1 Que ordem de importância 

concede aos seguintes 

Stakeholders?  

 
Ordem 

1) Acionistas  

2) Clientes  

3) Concorrentes  

4) Comunidade  

5) Direção  

6) Empregados  

7) Fisco  
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8) Governo  

9) Meio Ambiente  

10) Fornecedores  

11) Sindicatos  
 

 2 *Que percentual do seu 

tempo dedicou 

aproximadamente a cada 

grupo de atividades no 

último ano? 

1) Vida familiar (%)  

2) Esporte, lazer e atividades 

relacionadas à sua saúde (%)  

3) Trabalho (%)  

4) Formação profissional e humana 

(%)  
 

 Quarta Parte - A sua agenda de nr 1 da empresa ou membro da alta direção 

 1 Como acha que acrescenta 

valor à sua empresa com o 

seu trabalho de número 

um, ou membro da equipa 

de alta direção? Que coisas 

fez e faz para isso? 
 

 2 Em que temas foca 

pessoalmente? 

 

 3 Que temas delega? 

 

 4 *Em que proporção dividiu 

sua agenda planejada e não 

planejada no último ano 

(planejada/não planejada)? 

Selecione..
 

 5 Poderia comentar quais são 

as suas 3 principais 

prioridades e temas chave 

na sua agenda planejada? 

1)   

2)   

3)   
 

 6 No último ano, que novos 

temas se 

apresentaram como agenda 

1)   
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não planejada? 2)   

3)  
 

 Dados Demográficos 

 1.1) *Nome Completo: 
 

 1.2) *Sexo: Selecione..
 

 1.2) *e-mail: 
 

 1.3) *Data de Nascimento: 
...  

 1.10) *Anos de experiência como 

CEO ( em sua empresa 

atual e anteriores ): 

 

 1.9) *Cargo que ocupa: 
 

 1.4) Formação: Selecione..
 

 1.12) Categoria da posição que 

ocupa atualmente: 

Selecione..
 

 1.6) *Nome da empresa na 

qual trabalha: 
 

 1.7)  Faturamento anual da 

empresa, diretamente sob 

sua responsabilidade (em 

Reais, 2011): 

 

 1.8) Origem do capital da 

empresa 
Selecione..
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9. APÊNDICE 2 – EMPRESAS PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

#

1 Alper Energia S.A. 27 Go-On Crédito e Cobrança

2 Ambio Participações Ltda. 28 Grupo Bozano

3 Atlas Logística 29 Grupo Hermes

4 Banco do Brasil 30 Gulf Capital Partners

5 BFFC 31 Icatu Seguros

6 BHG 32 Icatu Seguros

7 Brasbunker 33 IG

8 BSB 34 iMusica S.A

9 Catisa 35 Infoglobo Comunicação e Participações SA

10 Cia. Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ 36 Kapitalo Investimentos

11 CLAVE Potencial e Performance 37 Light SA

12 Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de 2016 38 Magazine Luiza S.A.

13 Compass Energia 39 Next Dimension

14 Constran S.A. Construções e Comercio 40 Paranapanema

15 Construtora Andrade Gutierrez SA 41 Peixe Urbano

16 Construtora Norberto Odebrecht 42 Porto Seguro/ Itau Seguros de Auto e Residencia

17 CordVida 43 Potigas

18 EBX 44 Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT

19 E-Guru 45 SPX Capital

20 Ekobrazil 46 TAM Linhas Aéreas SA

21 Family Office Família Marinho 47 TCI BPO

22 First Fischer 48 Tecnosolo Engenharia SA

23 Fitesa 49 Termomecanica São Paulo S/A

24 Fundação Atech 50 Unimed Federação SP

25 Fundação Eletrobrás de Seg. Social - ELETROS 51 Vale

26 Globosat 52 ZACKS Burger Franchising LTDA - EPP

Empresas de capital local

# Empresas de capital estrangeiro

1 Accenture

2 ALOG Data Centers do Brasil

3 Alstom 

4 Brookfield Energia Renovável

5 Coca-Cola

6 Ernst & Young Terco

7 HP

8 IdéiasNet

9 Loreal

10 Reader ś Digest Brasil Ltda

11 SC Johnson

12 Statoil Brasil Óleo e Gás

13 Symantec

14 Vale

15 Webb

16 Webb/Brainnet
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10. APÊNDICE 3 – TEMAS DE FOCO PESSOAL 

 

Respondente Em que temas foca pessoalmente? Dimensão 

(Configuração 

Institucional (PCI), 

Negócio (PN), Gestão 

(PG)) 

R1 Novos mercados  PN 

R1 Novos produtos  PN 

R1 Relações com os acionistas PCI 

R2 Risco de portfolio PN 

R2 Risco de credito PN 

R2 Gestão das pessoas PG 

R3 Gestão da Mudança,  PCI 

R3 Engajando a equipe,  PG 

R3 Mitigando atritos entre diretorias,  PCI 

R3 Apresentando a proposta de valor de cada uma das 

áreas de atuação.  

PN 

R3 Garantir a entrega da produção contínua PG 

R4 Futuro da Empresa  PN 

R4 Pessoas PG 

R4 Gestão dos Resultados PG 

R5 Temas que afetam a imagem da área e que tem 

importância para o acionista e para os principais 

clientes. 

PCI 

R6 Direcionamento estratégico da área, alinhamento 

com pares 

PG 

R7 O alinhamento com a estratégia da empresa PN 

R8 Estratégia de Operações PN 

R8 Contatos com stakeholders PCI 

R8 Soluções corporativas - realização.  PG 

R9 Estratégia  PN 

R9 Comunicação com conselho PCI 

R10 Gestão de pessoas PG 

R11 Negócios PN 

R11 Estratégia PN 

R11 Resultado PG 

R12 Temas relacionados à definição estratégica e set up 

para o início do trabalho. 

PN 

R13 Desenvolvimento de novos produtos PN 

R14 Estratégia  PN 

R14 Portfólio  PN 

R14 Definição de Mercado Alvo PN 

R14 Pricing PN 

R14 Desenvolvimento de pessoas PG 

 Relacionamento com clientes / parceiros PCI 
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R14 estratégicos e com acionistas  

R15 Os que agreguem valor a organização e equipe, e 

que entenda que se delegados não seriam feito com 

a mesma assertividade. 

PN 

R16 Planejamento Estratégico  PN 

R16 Resultados   PG 

R16 Otimização de processos PG 

R17 Entendimento e no desenvolvimento no mercado 

que atuo; 

PN 

R17 Análise dos relatórios gerenciais, com o objetivo de 

cobrar resultados   

PG 

R17 Gestão de pessoas. PG 

R18 Eficiência, PN 

R18 Organização PCI 

R18 Lado Humano PCI 

R19 No relacionamento com os maiores clientes e 

acionistas. 

PCI 

R20 Facilita a determinação da visão para crescimento 

desejado.   

PN 

R20 Executar comunicação. PCI 

R20 Recrutamento PG 

R20 Conduzir explicações de como executar  PG 

R20 Alinhamento de stakeholders. PCI 

R21 Delego praticamente tudo. Faço perguntas 

frequentemente para forçar os times a pensarem e a 

chegarem nas decisões corretas. Mas deixo a 

decisão por conta dos times. 

PCI 

R22 Planejamento de mão de obra,  PG 

R22 Desenvolvimento de lideranças e de um pipeline de 

talentos a nível global. 

PCI 

R23 Estratégia de Supply Chain,  PN 

R23 Projetos Especiais para implantação de novas 

metodologias de trabalho,  

PCI 

R23 Relacionamento com Stakeholders,  PCI 

R23 Negociação com os principais fornecedores,  PCI 

R23 participação em Convenções e Encontros com 

Franqueados,  

PCI 

R23 Relacionamento com Entidades do Setor, Feiras e 

Viagens Internacionais,  

PCI 

R23 Pesquisa e Desenvolvimento com foco em 

Inovação de produto e equipamentos,  

PCI 

R23 Gestão de Indicadores PG 

R24 Conflito de pessoas  PCI 

R24 Melhorias de processo  PG 

R24 Redução de custo   PN 

R25 Valores da organização  PN 

R25 Qualidade no atendimento ao cliente  PCI 

R25 Foco em execução e resultados PG 
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R26 Estratégia e metas do planejamento PG 

R27 Crescimento e perenidade da empresa.  PN 

R27 Desenvolvimento de novos negócios.  PN 

R27 Modernização tecnológica, de processos e de 

gestão 

PN 

R29 Pessoalmente eu tenho focado muito em minha 

família.  

PCI 

R29 Além disso, me voltei muito à minha saúde e bem-

estar, com educação alimentar e realização de 

atividades físicas diárias. 

PCI 

R30 Treinamento PG 

R30 Gestão de pessoas  PG 

R30 Cultura organização PCI 

R31 Desenvolvimento de novas soluções para a área em 

que atuo (Service) 

PCI 

R31 Desenvolvimento de equipe para excelência em 

performance  

PG 

R31 Como encantar os clientes mesmo tendo vários 

problemas na prestação dos serviços... 

PCI 

R32 Liderança e desenvolvimento da equipe, PCI 

R32 Pensamento estratégico,  PN 

R32 Gestão de custos,  PG 

R32 Inovação tecnológica PCI 

R32 Gestão de riscos. PN 

R33 Recrutamento,  PG 

R33 Cultura,  PCI 

R33 Meritocracia (remuneração e incentivos),  PG 

R33 Estratégia PN 

R33 Planejamento. PG 

R35 Expansão PN 

R35 Rentabilidade  PG 

R35 Equilíbrio entre satisfação da equipe e melhoria nas 

operações 

PCI 

R36 Relacionamento com os acionistas, incluindo os 

membros do Conselho de Administração e Comitês 

do Conselho. 

PCI 

R36 Relacionamento com o órgão regulador e demais 

instâncias governamentais em questões que possam 

afetar o equilíbrio econômico-financeiro da 

empresa. 

PCI 

R38 Na minha vida harmoniosa em família, e em 

dedicar tempo ao crescimento do meu filho. 

PCI 

R39 Life Balance PCI 

R40 Pensamento estratégico PN 

R41 Relacionamento com os clientes e mercado PCI 

R42 Contato com clientes estratégicos.  PCI 

R42 Interações com o Conselho para apresentação de 

resultados. 

PG 
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R43 Estratégia PN 

R44 Gestão financeira da Business Unit PG 

R45 Gestão da equipe direta, construção e formação do 

time (capacitação). 

PG 

R46 Plano Financeiro.  PG 

R46 Web Marketing.  PCI 

R46 Revisão Técnica.  PG 

R46 Gestão de RH.  PG 

R46 Procedimentos Internos.  PG 

R46 Desenvolvimento de projetos complexos. PCI 

R47 Definir diretrizes da área.  PG 

R47 Planejamento estratégico da área.  PN 

R47 Gestão de Pessoas.  PG 

R47 Comunicação das Diretrizes da empresa. PCI 

R48 Direcionamento estratégico.  PG 

R48 Atendimento a clientes chave.  PCI 

R48 Formação de liderança (2o nível de gestão). PCI 

R48 Gestão de Custos e Finanças (foco na eficiência) PN 

R49 Criação de novos serviços / clientes. PN 

R49 Desenho na nova operação. PCI 

R50 Gestão Financeira PN 

R50 Avaliação técnica dos projetos. PG 

R51 Definição da estrategia da empresa.  PN 

R51 Gestão das Unidades de Negócio.  PG 

R51 Gestão do RH (em todas as empresas que passou). PG 

R52 Relacionamento com o cliente. PCI 

R52 Acompanhamento de Início de projeto ( interno e 

externo). 

PG 

R52 Identificação e acompanhamento de parceiros 

(desenvolvimento de ferramental e processos) 

PCI 

R53 Interface/relacionamento com outros Diretores 

(superiores e inferiores).  

PCI 

R53 Definição de conceitos incorretos. PG 

R54 Decisões de Investimento.  PN 

R54 Participa do Conselho da empresa. PCI 

R54 Relacionamento com Investidos nos casos mais 

críticos. 

PCI 

R55 Gestão dos subordinados diretos  PG 

R55 Contato de primeiro nível dos órgão de governo.  PCI 

R55 Negociações complexas dentro da capital do Rio de 

Janeiro. 

PG 

R56 Comercial (70%). PCI 

R56 Desenvolvimento de Produto.  PN 

R56 Relacionamento com clientes top. PCI 

R57 Familia e desenvolvimento profissional PCI 

R58 Desenvolvimento de produtos,  PN 

R58 concorrência  PCI 
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R58 stakeholders PCI 

R59 Inovação PCI 

R59 Estratégia,  PN 

R59 Gestão de Pessoas PG 

R60 Passando experiência,  PG 

R60 cultura, PCI 

R60  liderança, PCI 

R60 visão de negócio  PN 

R60 e coordenação de equipe. PG 

R60 Vivendo e passando todos os itens  no dia a dia.  PG 

R61 Contratação de todos os funcionários. PG 

R61 Conversa com clientes / concorrentes / parceiros.  PCI 

R61 Cobrar e acompanhar o desenvolvimento 

profissional da equipe. Feedback constante. 

PG 

R61 Discussões com a equipe sobre a tomada de 

decisões. 

PG 

R62 Direcionamento estratégico,  PG 

R62 relação com acionistas  PCI 

R62 Programa de liderança dos gestores PCI 

R63 Desenvolver a qualidade do pensamento estratégico 

nas pessoas que integram a organização.  

PN 

R64 Planejamento estratégico  PG 

R64 Inovação PCI 

R65 Estratégia, PN 

R65 Governança,  PCI 

R65 Novos projetos,  PN 

R65 Gente  PCI 

R65 Cultura. PCI 

R66 Controle de qualidade do produto  PG 

R66 Análise financeira PN 

R68 Na equipe e sua formação. PG 

R69 Macro Gestão,  PG 

R69 Estratégia,  PN 

R69 Desenvolvimento de negócios PN 

R70 Resultado PG 

R71 Equipe/RH.  PG 

R71 Estratégia.  PN 

R71 Relação com os clientes, que no nosso caso são os 

Acionistas. 

PCI 

R72 inspirando os lideres e funcionários PCI 

R72 Estratégia e execução  PG 

R72 harmonização PCI 
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11. APÊNDICE 4 – TEMAS DELEGADOS 

 

Respondente Que temas delega? Dimensão 

(Configuração 

Institucional 

(PCI), Negócio 

(PN), Gestão 

(PG)) 

R1 Pesquisar a concorrência PN 

R2 administração das rotinas, processos e controles gerenciais.  PG 

R2 Administração financeira operacional. PN 

R3 Ao máximo possível a gestão da rotina / produção 

contínua, onde o time demonstre controle e implemente 

melhoria contínua. 

PG 

R4 Gestão das Áreas PG 

R5 Gestão da rotina fica na responsabilidade dos meus 

Gerentes Gerais. Faço 1 vez/mês uma reunião de 

performance operacional para checar o andamento da área. 

PG 

R6 Detalhes de execução PN 

R7 A gestão dos processos internos PG 

R8 Administração dos meios PG 

R9 Negociações e comunicação com stakeholders PCI 

R10 Atividades de rotinas PN 

R11 Fisco, burocráticos, detalhes PN 

R12 Temas relacionados à execução que têm vertente mais 

técnica.  

PG 

R13 Atividades da Operação do negócio PN 

R14 Desenvolvimento dos demais colaboradores PG 

R14 Vendas  PN 

R14 Entrega PN 

R14 Estratégia de Marketing  PG 

R14 P&D de produtos PN 

R16 Gestão dos processos  PG 

R16 Relacionamento com clientes internos PCI 

R17 Elaboração de relatório e apresentações  PCI 

R17 Representação da cia. perante o mercado PCI 
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R19 Operação dos projetos, sob gestão de meu time com 

modelos de report claramente definidos. 

PN 

R20 Pontos de execução dia-dia PN 

R21 Delego praticamente tudo. Faço perguntas frequentemente 

para forçar os times a pensarem e a chegarem nas decisões 

corretas. Mas deixo a decisão por conta dos times. 

PG 

R22 Toda a gestão de RH transacional. PN 

R23 Operação de suprimentos e logística PN 

R23 Gestão de qualidade e atividades de pesquisa e 

desenvolvimento 

PN 

R23 Customer service PCI 

R23 Criação de bancos de dados com performance da área e 

informações setoriais 

PN 

R24 Fisco Operações  PN 

R26 Gerenciamento  PG 

R26 Execução PN 

R27 De acordo com a hierarquia estabelecida e de planos de 

alçadas, temas que são mais de ordem operacionais e de 

gestão do cotidiano. 

PN 

R29 Delegar é um desafio para muitos executivos, assim como 

é o segredo de todos os gestores bem-sucedidos. Busco ter 

um time vencedor, que tenha autonomia para cuidar de 

todos os assuntos que mantém a empresa direcionada à sua 

missão e valores. Desde os diretores gerais de cada país, 

assim como suas equipes de vendas e áreas meio. Não há 

como fazer parte de tudo.  

PG 

R30 Acredito que seria a de gestor de pessoas a mais importante 

pois finda no resultado do produto entregue com qualidade. 

PG 

R31 Principalmente os operacionais PN 

R32 programa de qualidade e melhoria de performance PG 

R32 gestão dos indicadores operacionais. PN 

R33 execução da estratégia PN 

R33 controle financeiro PG 
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R33 gestão de vendas PG 

R33 call center. PN 

R35 Gestão direta de pessoal PG 

R35 Gestão operacional   PN 

R36 As atividades do dia-a-dia das Diretorias PN 

R39 Projetos operacionais PN 

R39 business cases PN 

R40 Realização das ações e relacionamento com STK PCI 

R41 Definição de soluções para produção PG 

R42 Operação (criação de relatórios para apresentar ao 

Conselho) 

PG 

R42 Gestão dos Recursos Humanos. PG 

R43 Recursos Humanos PG 

R43 Questões Táticas  PN 

R43 Questões Operacionais PN 

R44 Execução dos Projetos PN 

R45 Gestão dos projetos (PMO) PN 

R45 Parte técnica referente a tecnologia e infra-estrutura. PN 

R46 Novos produtos.  PN 

R46 Contas a pagar e receber. PN 

R46 Área Comercial. PN 

R47 Gestão das atividades do dia a dia.  PN 

R47 Planejamento tático. PN 

R47 Liberdade das soluções para a equipe, com controle. PG 

R48 Gestão de projetos PN 

R48 Execução de projetos (salvo exceções).  PN 

R48 Gestão de equipe (evito interferir na gestão das equipes, 

deixando a cargo do executivo da área) 

PG 

R48 Atividades operacionais e administrativas. PN 

R49 Implementação da operação. PN 

R50 TI PN 

R50 RH  PG 

R50 Administrativo PN 

R51 Execução dos Planos de Negócio.  PN 

R51 Gestão Financeira da empresa para o CFO. PN 

R52 Processos Seletivos. PG 
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R53 Gestão das equipes dos subordinados diretos.  PG 

R53 Gestão do dia a dia (ex: relatórios) PN 

R54 Administrativo / Financeiro de todas as empresas 

controladas. 

PN 

R55 Negociação se for de baixa complexidade. Negociações for 

a da capital do Rio de Janeiro. 

PN 

R56 Atividades táticas e operacionais são delegadas para 

diretores. 

PN 

R59 Operação PG 

R59 Controles de processo PG 

R60 temas operacionais do dia a dia PN 

R61 Decisões de negócios, em particular decisões de "media" 

importância. Fundamental formar a capacidade de 

formulação, não só de execução. 

PG 

R61 Execução das decisões: como executar, quando executar.  PN 

R61 Relacionamento com os stakeholders mais próximos. PCI 

R62 Operação da empresa com os diretores. PN 

R63 Promover e gerir a unidade organizacional sob sua 

responsabilidade 

PG 

R64 financeiros PN 

R64 gestão PG 

R65 Dia-a-dia de operações PN 

R65 administrativo  PN 

R65 técnico PN 

R68 As que contribuem na formação das pessoas. PG 

R69 Operacional PN 

R69 Financeiro PN 

R70 tarefas técnicas específicas PN 

R71 Atividades operacionais.  PN 

R71 Assuntos Administrativos.  PN 

 


