
Quando convém ter
alguém de olho
no seu lugar



É cada vez mais
comum nas
grandes empresas
vinculara promoção
do executivo, ou
mesmo a sua
remuneração, à
formação de alguém
para substituí-lo

DANIELE DO NASCIMENTO MADUREIRA
DE SÃO PAULO

Ninguém tente dizer a Nelson Findeiss,
presidente da empresa de embalagens
Tetra Pak no Brasil e vice-presidente
da companhia na América Latina, que
um jovem não pode ser alçado ao alto
escalão por não ter experiência. "Se eu
acreditasse nisso, jamais teria chegado
onde estou", diz ele, que aos 29 anos
assumiu a diretoria financeira da Tetra
Pak. "É preciso identificar jovens talentos
e proporcionar a eles uma carreira mais
acelerada. Só assim conseguimos formar
bons sucessores", afirma. O substituto de
Findeiss já está pronto: será Paulo Nigro,
que em abril de 2007 torna-se responsável
pela unidade brasileira, a mais produtiva

da Tetra Pak em todo o mundo, depois de
ter dirigido as operações da empresa no
Canadá e na Itália.

Contratado por Findeiss ainda em
1991, Nigro assume a filial verde-ama-
rela aos 46 anos, quase a mesma idade
com que seu antecessor se tornou pre-
sidente, aos 44, em 1990. Para Findeiss,
o ideal é promover as pessoas um pouco
precocemente porque o "grande talento
desabrocha": tem tanta coisa para mos-
trar que vai trabalhar com muita garra.
"Melhor assim do que ver esse executivo
se acomodando ou acabar ficando frus-
trado com a companhia", diz.

O grande desafio das empresas tem
sido justamente reter talentos, impedindo
que o mercado os seduza com novas chan-
ces de desenvolvimento - uma moeda de
troca que vem se mostrando mais poderosa
do que um gordo salário. Se a saída de altos
executivos não é planejada, há um desfal-
que de conhecimento na organização que
pode torná-la menos competitiva. Daí a
necessidade premente de formar sucesso-
res para as posições estratégicas.

"Nas grandes empresas, tem sido cada
vez mais comum vincular a promoção do
executivo à formação de um sucessor",
diz o headhunter Winston Pegler, só-
cio-diretor da Ray & Berndtson. "Dessa
forma, você só sai do lugar se não deixar
um vazio atrás de si." Karin Parodi, sócia-
diretora do Career Center, especializada
em gestão de carreiras, vem observando
até mais do que isso. "A remuneração
variável do líder pode estar atrelada a
metas de formação de sucessores", diz
a consultora, que tem entre os clientes
uma companhia que adota três sistemas
de medida para avaliar seus altos execu-
tivos: resultados, clima organizacional
e a reação dos pares e subordinados à
gestão. "Se ele não está desenvolvendo
sua equipe, oferecendo novos projetos a
potenciais sucessores, por exemplo, não
importa que tenha atingido resultados:
seu bônus será menor", diz Karin.

Na multinacional de telecomunica-
ções Motorola, o assunto é considerado
prioridade. Lá os executivos são cobra-
dos pelo número de pessoas a quem
oferecem coaching (treinamento). O
comportamento do líder é analisado por
superiores, pares e subordinados durante
a sua avaliação anual. "O desempenho
dele também é medido pela resposta à
pergunta: 'Quanto o seu time cresceu?'



Se o gestor cresceu sozinho, é sinal de que
existe algum problema", afirma Eduardo
Pellegrina, diretor de recursos humanos
da companhia no Brasil.

Para evitar essa situação, a Motorola
mantém um programa de desenvolvimen-
to interno de talentos. Três vezes ao ano,
quatro líderes de negócios estratégicos da
empresa na América Latina se encontram
para definir quais são as posições críticas
para o sucesso (situadas entre os níveis de
gerência e diretoria), quais são as compe-
tências necessárias para preenchê-las e
quem está apto a ocupá-las.

O movimento se repete nas demais
regiões do mundo onde a companhia
tem unidades instaladas. Ao sair dessa
reunião, que tem duração de um dia,
cada líder sabe quem precisa passar por
um programa de desenvolvimento e com
qual conteúdo para ocupar as posições-
chave. "Nessa avaliação, surgem os três
primeiros nomes para cada uma das
posições, o que engloba naturalmente
os escolhidos e seus sucessores", diz o
diretor da Motorola.

As razões para se valorizar a prata da
casa, permitindo que os colaboradores
subam na hierarquia, não são apenas de
ordem prática, ou seja, ter alguém com-
petente à disposição, que já conheça a
organização e que esteja adaptado à sua
cultura. Envolve também a questão finan-
ceira, segundo Karin, do Career Center.
"Nenhuma empresa quer um turn over
alto, pois o custo de demitir e contratar
é grande", diz. Do ponto de vista do líder,
a consultora também vê vantagens no
processo de sucessão. "Ele aprende a de-
legar, não fica sobrecarregado e mostra
à companhia que está pronto para novas
posições", afirma.

E como lidar com o sentimento de
ciúme que pode surgir ao ver alguém se
preparando para assumir a sua própria
cadeira? Para José Augusto Figueiredo,
responsável pela consultoria DBM no
Rio de Janeiro, essa é uma falsa questão.
"Preparar a pessoa que vai nos repre-
sentar no futuro é ter o nosso legado
reconhecido", diz. Se o processo não for
bem-sucedido, segundo Figueiredo, é
porque houve uma incompatibilidade
de valores entre o gestor e seu sucessor.
"O estilo de cada um, que reúne as ma-
neiras como se atinge os objetivos, pode
ser diferente", afirma Figueiredo. "Mas
os valores de ambos, ou seja, aquilo que

elegem como prioridade para a função,
devem ser convergentes."

A necessidade de empatia, acompa-
nhada de treinamento, se mantém mesmo
se o sucessor vier de fora. "Muitas empre-
sas estão criando o cargo de assistente
de diretor-geral ou assistente de diretor
financeiro para preparar quem ainda
precisa de um certo tempo até assumir
a posição de titular", diz Gijs Van Delft,
gerente da multinacional de recursos
humanos Michael Page. Para preencher
essas posições, os headhunters costumam
procurar no mercado quem foi preparado
para uma sucessão que não se concretizou.
Segundo Delft, também há casos em que a
organização mantém uma pessoa durante
muito tempo no mesmo cargo de lideran-
ça, o que desestimula os subordinados a
acreditar que terão chances de subir na
hierarquia. "São empresas que falharam
no processo de sucessão, mas têm pro-
fissionais prontos para assumir novos
desafios em outros lugares", afirma.

Findeiss, da Tetra
Pak: a promoção
precoce permite
que brotem os
grandes talentos

É claro que a ascensão vertical não
é para todos, uma vez que as chances
de passar de um nível para outro vão se
afunilando. Para tentar reter quem não
foi escolhido como sucessor, as empresas
estimulam esses profissionais a desen-
volver suas competências em algum dos
demais setores da companhia - é o cha-
mado movimento horizontal de carreira.
"Com a promoção horizontal, é possível
adquirir conhecimentos que aumentam
as chances do executivo de conquistar
também um crescimento vertical", diz
Pellegrina, da Motorola.

Com isso, as organizações esperam
que seus líderes façam de seus respectivos
times um celeiro de bons profissionais
para toda a empresa, que podem vir ou
não sucedê-los. "O gestor tem que pensar
no sucesso do negócio como um todo,
não só do departamento dele", diz Pegler,
da Ray & Berndtson, que aponta Nelson
Findeiss, presidente da Tetra Pak, como um
grande formador de sucessores, não só no
Brasil. O próprio Findeiss afirma que, até
se tornar presidente, muitos expatriados
ocupavam a diretoria da filial brasileira.
Depois que assumiu, em 1990, só houve

um expatriado - todos os outros são lo-
cais. E as posições têm sido preenchidas
por gente nova: atualmente, dos dez
diretores, apenas três estão no cargo há
mais de cinco anos. Os antecessores não

esquentaram a cadeira porque partiram,
em sua maioria, para outras unidades

da Tetra Pak no mundo. "Hoje
temos 55 executivos bra-

sileiros no exterior", diz
Findeiss, com uma ponta
de orgulho.

Para ele, só se conse-
gue treinar pessoas ofere-
cendo feedback. "Não falo
só da avaliação formal, feita
pela empresa, mas prin-
cipalmente do feedback
informal, in loco, realiza-
do constantemente pelo

gestor", afirma. E quanto à
experiência de formar o pró-

prio sucessor: é desconfortável
pensar na saída? "Essa decisão já

tinha sido tomada há dois anos,
mas foi postergada", diz Findeiss,
que continuará na vice-presidên-
cia da empresa na América Latina.
"A verdade  é   que  eu   pareço   j ovem,
mas tenho 61 anos", brinca.
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