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Quando a
mudança
é inevitável

O mercado

exige preparo,

mas as empresas

estão prontas?

Por Paula Balduino

panhar discussões sobre os mais diversos tipos

de modelos de liderança, processos, estraté-

gias em parceria com o departamento de

recursos humanos, modelos de treinamento e

desenvolvimento, assuntos voltados para o

recrutamento e seleção, questões voltadas ao
comportamento e escolhas delicadas dentro das empresas. Seguindo a mesma

linha, a equipe desta publicação buscou dados que pudessem explicar um fenô-

meno não muito novo no mercado de recursos humanos, mas também não muito

esclarecido, que é o plano de sucessão.

Essa política sempre gera certo burburinho, pois consiste, explicando de forma

clara e um tanto chula, em um mecanismo de reposição de um colaborador. Ou

seja, o contratado já sabe que em determinado momento da carreira terá não só de

abandonar o cargo, como também de preparar um sucessor. A discussão gira em

torno da ética organizacional, das necessidades do negócio e da valorização da

experiência profissional para o bem e para o mal, já que há o treinamento de

sucessão, mas ao mesmo tempo a dispensa de alguém que entende do que faz com

toda a bagagem do mercado.



Maria de Fátima Ohl Braga, pedagoga, consultora e sócia-diretora da Ohl

Braga Consultoria, defende a idéia de que o plano de sucessão ê um planejamento

interno que a empresa possui sobre as possibilidades de substituição de profis-

sionais em postos-chave e importantes da sua estrutura funcional e esclarece:

"Oficialmente são poucas as empresas que apresentam um planejamento organi-

zado e objetivo sobre um plano de sucessão. O que existe na realidade é uma esco-

lha lógica, baseada no desempenho interno dos profissionais versus o que é exigido

para a função mais complexa".

A consultora ainda ressalta: "Faz parte das funções de uma área de RH ter

políticas internas de incentivo e de desenvolvimento para todos os profissionais e

não somente para os escolhidos num plano de sucessão. O profissional que é sele-

cionado para participar de um processo de sucessão nem sempre sabe oficialmente



plano de s u c e s s ã o

que está entre os escolhidos". Ela ainda explica que normal-

mente a área de RH possui políticas internas de estímulo de

programas de desenvolvimento, que envolvem um número
maior de profissionais. "Todo profissional deve ter a ciência

de que para ser alçado a um posto mais alto na empresa é pre-

ciso que haja um período de preparação, investimento e

treinamento. Toda ação que visar ao desenvolvimento do
desempenho profissional geralmente é muito bem recebida

pelo profissional, que se percebe sendo reconhecido e mais
bem preparado pela empresa."

Fátima também atenta ao fato de o mercado buscar per-

fis mais jovens e ativos: 'O mercado acordou para a necessi-
dade de se ter equipes de profis-

sionais jovens e maduros, ao mes-

mo tempo. A empresa precisa da

energia e inventividade do jo-

vem, mas também necessita do

amadurecimento, competência

emocional e background do pro-

fissional mais experiente. É claro

que o profissional maduro tem

de ter uma preocupação de se

atualizar constantemente e

acompanhar as inovações tecno-

lógicas e de gestão da sua área de

atuação. E importante também

que esse colaborador aprenda a

'vender-se' no mercado, fazendo

uso da sua expertise técnica e da
sua maturidade pessoal", relata.

Pensando desse modo, passa a

ser muito lógico o processo de su-

cessão, uma vez que isso pode

agregar mais valor e oportunida-

de de crescimento a alguns cola-
boradores e também ajuda a re-

novar as visões de negócio, já que as empresas têm dado

atualmente muito mais valor às competências comporta-

mentais. Mas será que se isso não for muito bem trabalhado
pela equipe de RH o funcionário pode se sentir ameaçado ou

diminuído de alguma forma? Será que o profissional em

questão sabe a hora de parar? "A hora de parar é relativa.

Parar em que empresa? Parar em que cargo? Parar em que

posição na empresa? A preocupação do profissional não deve
ser sobre qual a hora certa de parar, mas se conseguiu chegar

onde desejava; se do lugar em que está hoje consegue vis-

lumbrar o seu objetivo profissional", afirma Maria de

Fátima. "O profissional deve se conscientizar de que a car-

reira profissional é uma preocupação dele e não do empre-

gador. Ele é que deve zelar por chegar aos seus objetivos

profissionais e não o empregador para quem trabalha."

A consultora também explica que não existe uma respos-

ta única para direcionar o tipo de atitude ou postura que o

departamento de recursos humanos deve adotar, mas que
precisa respeitar a cultura e os valores de cada corporação de

forma casual e identificar o que pode e deve ser feito para

preparar os profissionais para a saída da empresa. "Hoje, em

muitas organizações existem
políticas internas que determi-

nam o limite de idade para a apo-

sentadoria dos profissionais.
Quando estas políticas são prati-

cadas de forma homogênea, sem

discriminação, para todos os
profissionais da empresa, a recep-

tividade é maior por parte de to-

dos." Maria de Fátima também

defende que toda empresa deve

se esforçar em controlar e avaliar

sistematicamente o desempenho

de seus colaboradores. "É na en-

trevista devolutiva de um

programa de avaliação de desem-

penho que os profissionais rece-

bem o feedback oficial da empresa

em relação ao seu aproveitamen-

to e produtividade na área. A

chefia deve aproveitar esses mo-

mentos de avaliação para posicio-

nar o profissional sobre o quanto

e de que forma seu desempenho

está ou não satisfazendo as exigências da empresa. Assim

sendo, o colaborador não é pego de surpresa, pois nas entre-

vistas devolutivas recebe informações sobre o nível de sua
contribuição funcional aos objetivos da sua área de traba-

lho", esclarece.

Dessa forma pode-se constatar que diversas ferramentas

disponíveis no RH devem estar sempre alinhadas com a

política organizacional, o perfil dos colaboradores e também

ao acompanhamento dos profissionais realizado pelos recur-



sos humanos de forma periódica. Assim, não só as escolhas

utilizadas nos planos de sucessão poderão ser mais acertadas,
como também a corporação consegue obter um maior con-

trole dos resultados alcançados, das pretensões de cada cola-

borador e dos possíveis rumos a serem tomados dentro da

companhia. Se isso é um processo prático para as empresas e

facilita uma série de decisões e processos (em caso de avali-

ações correntes em uma companhia que declaradamente pos-

sui uma política de sucessão de cargos), se o RH não souber

como lidar com essa questão, pode acabar amedrontando os

colaboradores. Parafraseando um trecho da palestra de Maria
Odete Rabaglio durante o CBTD: "nenhum método salva

demonstra claramente que este assunto não está na agenda

estratégica da empresa", alerta.

A acadêmica diz ainda que este não deve ser somente um

tema de RH, mas algo liderado pela diretoria. "Existem

inúmeras pesquisas que demonstram o impacto nos resulta-

dos da empresa quando esta não prepara/desenvolve seus

colaboradores. O RH deve ter uma abordagem de negócios,

demonstrando por meio de indicadores as vantagens e

desvantagens da implantação de um programa de sucessão e

ser um agente de mudança para instalação desta cultura." E

complementa: "Normalmente, as empresas contemplam no

seu plano de sucessão esse momento da passagem de bastão.

uma empresa despreparada e palavras como 'feedback' ou 'ava-

liação' podem se tornar palavrões espalhando o medo e a inse-

gurança no ambiente de trabalho". E é mais ou menos isso.

Para Célia Costa, especialista em recursos humanos e

professora da Integração — Escola de Negócios, o plano de

sucessão tem por objetivo preparar pessoas para ocupar

posições-chave na empresa. A idéia é que estas pessoas sejam

identificadas e desenvolvidas para que, na oportunidade de

novas colocações, estejam preparadas para ocupá-las.

"Infelizmente esta é uma necessidade reconhecida pela orga-

nização, mas praticada por poucos. No livro 'Empresas feitas

para durar', James C. Collins apresenta um dado preocu-

pante: em mais de 75% das empresas do grupo de compara-

ção direta da pesquisa liderada pelo autor foram encontrados

executivos que prepararam seus sucessores para o fracasso ou

escolheram sucessores muito fracos — ou as duas coisas. Isto

Tão importante quanto preparar o sucessor é preparar a pes-

soa que será substituída, para que ela tenha novos horizontes

no novo ciclo que irá iniciar", explica.
Já sobre a possibilidade de o profissional se sentir amea-

çado, Célia declara que as coisas não são tão assustadoras

quanto parecem. "Não necessariamente o plano de sucessão
contempla pessoas que sairão da empresa por baixo desem-

penho. Na realidade, o foco do plano de sucessão deve ser as

posições-chave (liderança) e as posições críticas (de forte

impacto na cadeia de valor). A idéia é ter backups preparados
para que assumam estas posições no caso de uma saída ou até

mesmo estejam preparados para assumir novas unidades no

caso das posições-chave e, no caso das posições críticas, pos-

sam ter o conhecimento retido e disseminado na organização

numa eventual saída dessa pessoa da empresa." Ou seja, a

política de sucessão poderia não só vir a substituir líderes,



mas também remanejá-los para outras unidades com um

perfil semelhante às suas especialidades ou competências,

lhes conferindo maior agilidade e produtividade.

Formalizar a sucessão?

O portal de notícias Infomoney divulgou dados de uma
pesquisa realizada pela DBM, em parceria com a ACTA

Educação RH e Carreira, que revela que pouco mais da me-

tade das empresas não possui planos formais de sucessão de

profissionais. Das 308 empresas pesquisadas, 159 não apre-
sentavam nenhum tipo de inicia-

tiva em relação ao assunto. Se con-

sideradas apenas as empresas de

capital nacional, apenas 26% pos-

suem programas formais. O por-

tal diz ainda que a grande preocu-

pação das empresas é justamente

perder um importante executivo
de uma hora para outra, o que

acarretaria grandes perdas, segun-

do a opinião da diretora da ACTA,

Carla Mello.

A pesquisa levou em conta

empresas de pequeno, médio e

grande portes, de capital nacional

e multinacional em operação no

Brasil. Foram ouvidos desde
executivos em cargos de gerência,

diretoria, vice-presidência e pre-

sidência de empresas com até 100

funcionários (8,77% da base pes-

quisada) até de empresas com

mais de 5 mil colaboradores

(33,44% do total), passando por

companhias que empregam de 101 a 500 funcionários

(17,86% dos casos), por empresas com 501 a l mil colabo-

radores (9,09%) e aquelas que reúnem de 1.001 a 5 mil fun-
cionários (30,84% da base pesquisada).

Na opinião do consultor Vanderlei Silva, não há necessi-

dade de se ter um plano de sucessão formal. "O que a empre-
sa precisa é saber onde ela quer chegar no longo prazo e

desenvolver uma filosofia de gestão compatível, que permi-

ta a realização dos objetivos definidos. Se existir uma filo-

sofia de gestão eficiente e eficaz, a empresa naturalmente

adotará critérios para contratação e promoção que a man-

terão sempre bem suprida de profissionais competentes em

todas as áreas e em todos os níveis organizacionais."

Para ele, os planos de carreira, no sentido de garantia de
promoções ao longo do tempo, com base no desenvolvimen-

to técnico do profissional, hoje em dia são praticamente

inviáveis. "A responsabilidade por cuidar da sua carreira é do

próprio profissional. Essa mudança pode dar a impressão de

que progredir profissionalmente ficou mais difícil. No en-
tanto, com a crescente exigência do mercado por inovações e

melhores produtos e serviços, as empresas precisam estar

constantemente se reinventando.

Essa situação cria novas oportu-

nidades profissionais, ao tornar a

estrutura organizacional mais

maleável e permeável, além de
criar um ambiente mais favorá-

vel à 'meritocracia'", defende. E
compara: "O Plano de Sucessão é

um plano de carreira ao contrá-

rio: o foco da atenção não é o fu-

turo de cada profissional, e sim o

futuro da organização".

Silva ainda comenta que, com

um plano de sucessão, a empresa

acaba oferecendo oportunidades

para as pessoas conforme os talen-

tos especiais de cada uma. "Quem

tiver talento e preferência para
trabalhar numa área administra-

tiva, por exemplo, poderá se can-

didatar a vagas disponíveis na

área específica de seu interesse,

como contabilidade, finanças,

recursos humanos etc", explica.
O consultor explica também que geralmente a filosofia

de gestão da empresa é conseqüência do estilo pessoal do

principal executivo envolvido com o negócio. "Qualquer

iniciativa na área de recursos humanos, no que diz respeito

ao plano de sucessão, só prosperará se tiver a participação e

aprovação irrestrita desse principal executivo. Por 'principal

executivo' quero dizer a pessoa que realmente tem poder,

autoridade e influência na condução dos negócios da empre-

sa, independentemente do título do seu cargo." Silva co-

menta ainda que algumas empresas, principalmente fami-



liares, costumam dizer que a diretoria, na realidade, atua

como um 'colegiado', que as decisões são por consenso. "Isso

é bonito de falar", mas muito difícil de praticar. Quem real-
mente conduz a empresa, geralmente, é uma única pessoa.

Obviamente, o resultado do trabalho e as realizações desse

líder dependerão da sua equipe de assessores ou auxiliares

imediatos. Se a alta direção da empresa e a área responsável

pelo desenvolvimento do plano de sucessão estiverem em

sintonia sobre o que é melhor para o futuro da empresa,

terão muita probabilidade de ser brilhantes."
Ou seja, enquanto não existir uma política organizacional

alinhada a essas práticas, ficará difícil não só formalizar o

processo, como também obter sucesso com eles. Resta saber

agora qual será a atitude das empresas nos próximos anos.
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