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CEOs brasileiros
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É costume, em nosso país, considerar 

como profissionalizada a gestão de 

uma empresa quando a diretoria passa 

a ser ocupada por pessoas que são reconhecidas 

como administradoras de profi ssão e que não 

possuem quantidade expressiva de ações da em-

presa que passam a dirigir. O controle pertence a 

outros, que são, de fato, os efetivos proprietários 

da empresa. Deixamos também de usar o termo 

“presidente” e nos acostumamos a chamar o prin-

cipal administrador da empresa de CEO (chief 

executive officer), que é uma designação usada nas 

sociedades anônimas norte-americanas. 

Contudo, presidentes ou CEOs de empre-

sas brasileiras não são o equivalente a CEOs 

de sociedades anônimas norte-americanas, e 

isso por um conjunto de razões. A principal 

delas é que, nos Estados Unidos, os CEOs de 

fato comandam integralmente as empresas que 

dirigem: a maioria das sociedades anônimas 

daquele país, especialmente as maiores, se 

tornaram, há muito, empresas de capital frag-

mentado, com centenas de milhares, quando 

não milhões, de acionistas. 

Se agora nos voltarmos para a situação de 

nossos CEOs no Brasil e de sua posição e efetivo 

poder nas sociedades anônimas que presidem, 

veremos que a situação é absolutamente di-

versa. Aproximadamente 55% das sociedades 

anônimas brasileiras de capital aberto, com 

ações negociadas em bolsa, são controladas 

por um único acionista. Se subirmos para dois 

acionistas, o percentual vai a 80%. Isso signi-

fi ca que o efetivo poder de nossos CEOs sobre 

a estratégia do negócio é reduzido, de modo 

que, para decisões sobre pontos fundamentais 

do negócio, terá sempre que retornar àquele ou 

àqueles que o colocaram no comando.  

Há ainda outra característica do CEO norte-

americano que reafi rma seu privilegiado status 

e poder naquela sociedade. Via de regra, os 

CEOs têm o poder de escolher ou de infl uenciar 

decisivamente a escolha de seus sucessores. 

Na sociedade anônima brasileira, ao contrário, 

o controlador estará sempre atento e exercerá 

ciosamente sua prerrogativa de avaliar, manter 

ou demitir os profi ssionais de Administração 

que para ele trabalham. 

Outra diferença diz respeito à remuneração. 

Nos EUA, com o poder efetivo de que dispõem, 

os CEOs se estabelecem por vezes generosas 

remunerações, incluindo nelas não só o salário 

fi xo, mas a polpuda bonifi cação. Na sociedade 

anônima brasileira, os impulsos de administra-

dores profi ssionais serão sempre refreados pela 

inevitável aprovação do acionista controlador, 

que tende a ser bem menos generoso. 

Como conclusão, podemos ver que os 

presidentes ou CEOs brasileiros exibem muitas 

semelhanças com seus colegas estrangeiros, 

mas acabam por manter um traço da cultura 

mediterrânea: mesmo tendo chegado aonde 

estão, não conseguiram livrar-se daquilo que 

se chama por aqui de patrão. 
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