
AKmart, rede norte-americana de
varejo, teve quatro CEOs num

intervalo de dois anos e meio. O mesmo
ocorreu com a Apple, antes do retorno
de Steve Jobs. Em ambos os casos, os
executivos que se revezaram na cadei-
ra principal das companhias exibiam
currículos brilhantes, com passagens
memoráveis por outras corporações.
Ainda assim, não deram conta do re-
cado. "O problema é falta de planeja-
mento. Os conselhos de administração

não pesquisam o bastante para saber
se um executivo, por mais competen-
te que seja, é adaptável aos projetos, às
pessoas e até mesmo ao setor de atuação
de suas empresas", afirma Ram Cha-
ran, consultor empresarial indiano
que a revista Fortune costuma tratar
como um dos gurus "mais influentes
de nossos tempos". Pois Charan dedi-
ca um capítulo inteiro de seu 15° livro
- O Líder Criador de Líderes, que está
sendo lançado pela editora Campus

- aos cuidados que uma corporação
deve ter na hora de substituir o CEO.

O ponto alto é a teoria dos oito pas-
sos da boa sucessão - inspirada no
método de troca de comando utiliza-
do por uma companhia norte-ameri-
cana do setor de saúde, a Blue Cross
Blue Shield. "Os impressionantes de-
talhes da operação, que tive a chance
de observar em primeira mão, ser-
vem de lição para qualquer empre-
sa", afirma Charan. Eis os passos:



O conselho de administração nomeia
representantes para chefiar uma es-
pécie de comitê de busca, encarregado
de rastrear possíveis candidatos no
mercado e dentro da própria com-
panhia. O CEO em exercício pode
ser importante aliado nesta tarefa.

Reuniões periódicas definem as
características que se esperam do
CEO face aos planos da companhia.
É importante certificar-se de que a
equipe de busca tem conhecimento das
diretrizes da empresa.

Avaliação de possíveis candidatos in-
ternos de acordo com os critérios defini-
dos na fase anterior.

Realização de triagem que resulte em
quatro ou cinco candidatos para, em
seguida, passar à fase de entrevis-
tas. (O comitê de busca da Blue Cross
preferiu fazer as entrevistas fora da
empresa, num hotel de médio porte.
Seus 12 integrantes reuniram-se em
torno de uma mesa em formato de U,
e cada aspirante ao cargo de CEO se
posicionou no meio desse U. Daí por
diante foi um bombardeio de pergun-
tas, que durou cerca de 90 minutos
- tempo suficiente para que se testasse
o estado emocional dos candidatos.)

Nesta etapa, o board da empresa ava-
lia se há necessidade de buscar can-
didatos externos. A Blue Cross prefe-
riu a solução caseira.

O conselho deve se reunir com o novo e
o atual CEO para tratar das questões de
transição. A Blue Cross levou quase dois
anos para concluir todo o processo dos
oito passos. No Brasil, segundo Hélio de
Castro, da consultoria Horton Interna-
tional, as operações de substituição de
comandantes têm, em média, cinco me-
ses de duração. Os conselhos de admi-
nistração de empresas brasileiras ainda
não se envolvem diretamente na ope-
ração, apenas aprovam o candidato na
fase final. O risco de errar é bem maior.

Chega, enfim, o momento de levar a re-
comendação dos finalistas ao conselho,
que vai apontar o nome do novo CEO.

Hora de discutir salário e benefícios e
de detalhar o contrato.
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