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O estudo Top Companies for Leaders, conduzido pela consultoria de RH Hewitt 
Associates, revela as 25 empresas que melhor formam lideranças no mundo. Uma 
brasileira, a Natura, está entre elas 
 

No universo corporativo, existe um punhado de frases 
feitas que costumam ser incorporadas 
indiscriminadamente aos demonstrativos financeiros, 
discursos dos executivos e estatutos de missão. Poucas 
são tão batidas quanto a expressão “as pessoas são 
nosso maior patrimônio”. Empresas que se julgam 
modernas acreditam que montar sistemas de avaliação 
de desempenho, programas de treinamento e planos de 
remuneração por resultados são suficientes para formar 
líderes e mantê-los dentro de sua estrutura. É um 
engano. Formar profissionais que se encarregarão de 
perpetuar os valores da companhia e que se envolverão 
diretamente na preparação de futuros líderes é tarefa 
complexa, que vai além de reducionismos. Nos últimos 
oito anos, a consultoria internacional de recursos 
humanos Hewitt Associates tem mergulhado nas 
entranhas das maiores organizações do mundo para 
produzir, a cada dois anos, uma seleta lista das 25 
melhores companhias globais na formação de líderes.  
 
Batizado As Melhores em Liderança – Top Companies for 
Leaders, e publicado com exclusividade pelas revistas 
Fortune nos Estados Unidos e Época NEGÓCIOS no Brasil, 

o estudo reúne corporações que transformam, de fato, os funcionários em riqueza ao 
desenvolver lideranças capazes de valorizar o negócio e perenizá-lo. Tal conquista resulta em 
funcionários mais comprometidos, índices de rotatividade de pessoal mais baixos e resultados 
financeiros consistentes. É um ciclo virtuoso desejado por qualquer empresa principalmente 
em momentos como o atual, de retomada econômica depois do forte baque da crise financeira 
do ano passado. “Empresas que preparam melhor seus líderes atravessam turbulências com 
mais tranquilidade, da mesma forma que estão mais bem preparadas para crescer 
rapidamente na retomada”, diz Thais Blanco, diretora da Hewitt Associates no Brasil.  
 
TIMES PARA AÇÕES SOCIAIS  
 
O ranking das campeãs globais na formação de lideranças de 2009 é uma poderosa ferramenta 
para se entender o quanto líderes bem preparados e políticas eficientes para formar as 
gerações futuras – influenciam o desempenho dos negócios, mesmo em situações adversas. 
Tome-se o exemplo da IBM, a primeira colocada da lista. Detentora de uma impressionante 
rede de talentos globais e forte presença nos mercados emergentes de maior crescimento no 
mundo, a International Business Machine Corporation se manteve inabalável frente à tormenta 
que devastou a economia americana. Seus resultados financeiros em 2009 têm superado todas 
as expectativas dos analistas financeiros. Assim como a IBM, cada uma das companhias 
classificadas no ranking têm políticas, metodologias e processos próprios para identificar e 
desenvolver talentos.  
 
Todas elas, no entanto, compartilham um grupo de características. São empresas flexíveis, 
ágeis, transparentes e rigorosas, cujo comando está nitidamente envolvido na missão de ter 
dentro de suas fábricas e escritórios pessoas capazes de entregar os melhores resultados. Ao 
mesmo tempo, são corporações que prezam – e exigem de seus funcionários o respeito por 
práticas éticas e socialmente responsáveis. É o caso da brasileira Natura, a única empresa 
latino-americana a constar do ranking global. Classificada na 11ª posição entre as melhores do 



mundo, a brasileira ficou à frente de corporações como a Colgate-Palmolive, que ocupou a 12ª 
posição.  
 
Formar grandes líderes exige elevados investimentos. A IBM, por exemplo, aplica US$ 700 
milhões a cada ano para desenvolver e manter seus talentos mundo afora  
 
Desenvolver líderes é uma tarefa árdua, que demanda pesados investimentos, principalmente 
no caso de titãs como a IBM. A cada ano, a companhia consolidada em 1924, sob o comando 
de Thomas Watson, gasta US$ 700 milhões para identificar e cultivar talentos mundo afora. 
Das 400 mil pessoas que compõem sua força de trabalho, 60 mil têm potencial para ocupar 
cargos de liderança todos devidamente perfilados e monitorados. Esse esforço faz parte de um 
projeto radical de reestruturação iniciado ainda na década de 90. “A IBM deixou o modelo 
multinacional de atuação, onde cada filial prestava serviços para um mercado específico, para 
se estabelecer em um modelo global, onde profissionais de diferentes países e nacionalidades 
prestam serviços para companhias do mundo todo”, diz Osvaldo Nascimento, diretor de RH da 
IBM no Brasil. Para desenvolver em seus futuros líderes a habilidade para lidar com esse novo 
cenário, a IBM criou um programa de desenvolvimento inédito, chamado Corporate Service 
Corps, ou CSC. Em português, o programa chama-se Time Corporativo para Ações Sociais.  
 
A inspiração do CSC vem do Peace Corps Volunteers, grupo de voluntários americanos criado 
no início da década de 60 para realizar trabalhos sociais nas regiões que por décadas foram 
chamadas de Terceiro Mundo. No caso da IBM, grupos de jovens executivos recrutados em 
unidades da empresa em todo o planeta trabalham voluntariamente durante um mês em 
países emergentes. Até o próximo ano, mais de 1,5 mil profissionais serão enviados para mais 
de 20 países. Da IBM Brasil irão, até julho de 2010, 28 profissionais a quase uma dezena de 
países. Ser admitido no CSC é tarefa para poucos. Na filial brasileira, apenas na primeira etapa 
do projeto, realizada em 2008, 800 pessoas se candidataram a seis vagas oferecidas em 
países como Gana, Filipinas e Vietnã. Além de uma profunda afinidade com iniciativas do 
chamado terceiro setor, o profissional precisa alcançar, durante dois anos, as notas máximas 
nas avaliações de desempenho da empresa.  
 
“É uma experiência única. Você sai daquela bolha que costuma envolver as operações 
internacionais das grandes corporações, onde tudo é meio parecido, seja lá qual for o país”, diz 
a paulista Ligia Zotini Mazurkiewicz, que coordena a área de compras em marketing e 
comunicação da IBM para a América Latina e acaba de retornar de uma viagem de um mês à 
Índia. Ligia participou de um projeto de assessoria técnica a uma ONG especializada em 
microcrédito para mulheres na cidade de Ahmadabad, próxima a Mumbai. “É o tipo de 
iniciativa que mostra, na prática, o que é ser um líder com atuação global, em que você 
precisa comandar equipes espalhadas por vários países”, diz Ligia.  
 



 
 
LÍDERES PARA O MUNDO_Ligia Mazurkiewicz, da IBM Brasil, viajou à Índia como parte do 
programa Corporate Service Corps. Lá prestou assessoria a uma entidade de microcrédito para 
mulheres 
 



COERÊNCIA E TRANSPARÊNCIA  
 
A ousadia, a criatividade e o ineditismo são importantes para a escolha das campeãs globais 
em liderança, mas não são os únicos critérios analisados no ranking As Melhores em Liderança 
Top Companies for Leaders. A cada dois anos, a consultoria Hewitt convida empresas de todo o 
mundo a participarem da pesquisa. Em 2009, 537 aceitaram o convite no Brasil, foram 87 
participantes. A seleção começou com um questionário em que as empresas detalham suas 
práticas de formação e desenvolvimento de lideranças. Com base nessas respostas, analistas 
da Hewitt realizaram entrevistas com executivos de vários escalões da companhia para checar 
o grau de coerência entre as informações do questionário e sua aplicação prática. As 
informações coletadas nos questionários e pelos entrevistadores foram submetidas, então, a 
um corpo de jurados, formado por especialistas em recursos humanos e gestão corporativa. 
Do total de empresas inscritas, 211 se classificaram para a etapa final de seleção global, das 
quais 15 eram brasileiras. Para chegar ao ranking global, foram montadas quatro listas 
regionais para América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e Europa, com um total de 45 
empresas eleitas. Desse grupo saíram as 25 campeãs globais.  
 
O presidente e os acionistas precisam estar empenhados na formação de líderes. Projetos 
desse tipo só avançam com o comprometimento do alto comando da empresa  
 
Para chegar a essas vencedoras, os juízes levaram em conta seis critérios básicos a serem 
avaliados nos programas de formação de líderes. São eles:  
 
>>> Consistência, alinhamento e integração dos programas de liderança com a cultura e os 
valores do modelo de gestão da empresa. >>> Grau de comprometimento e de confiança 
despertado nos participantes. >>> Cultura voltada ao desempenho, com alto nível de 
exigência nos desafios propostos aos líderes. >>> Visão de futuro dos dirigentes da 
companhia e habilidade para não apenas seguir o mercado e, sim, inovar nos projetos. >>> 
Coerência entre os valores éticos da companhia e os resultados. >>> Comprometimento do 
comando da empresa com o programa.  
 
De todos os critérios, o comprometimento do comando é considerado de extrema importância 
pelos especialistas da Hewitt. A razão é simples: o grau de interesse do presidente da empresa 
no desenvolvimento de novos líderes é diretamente proporcional às chances de sucesso dos 
programas. “A grande maioria das empresas faz avaliações regulares, usa métricas 
consagradas e investe em serviços de consultoria e treinamento, mas são poucas as que 
empregam de fato todos esses recursos no desenvolvimento de seus talentos”, diz a 
consultora Betania Tanure, que fez parte da comissão julgadora. “E isso acontece porque o 
comando dessas companhias não considera o desenvolvimento de talentos uma prioridade.” 
Entre as empresas brasileiras finalistas, por exemplo, 100% tinham o presidente diretamente 
comprometido com a tarefa de desenvolver novos líderes. Entre as empresas que não se 
classificaram, esse índice ficou em 57%. Em média, um presidente de empresa de alto 
desempenho na formação de liderança dedica entre 11% e 30% de seu tempo e esforço para 
atividades ligadas à formação de líderes.  



 
 
 
ATERRISSAGEM SUAVE  
 
Um dos grandes desafios na formação de líderes é criar um sistema que canalize talentos até o 
posto máximo, no caso a presidência. A americana Procter & Gamble (P&G), a maior fabricante 
mundial de produtos de consumo e segunda colocada no estudo As Melhores em Liderança Top 
Companies for Leaders, é um exemplo de empresa que domina esse processo. Excluindo-se as 
posições de entrada na empresa, as que estão na base da hierarquia corporativa, apenas 5% 
das vagas da P&G são preenchidas por profissionais de fora. Anualmente, cerca de 500 mil 
pessoas se candidatam a vagas na empresa em todo o mundo, das quais menos de 1% são 
contratadas. O recente processo de sucessão na empresa, concluído em julho deste ano, prova 
como a fórmula é bem-sucedida. Tanto o executivo Alan G. Lafley, que comandou a empresa 
por nove anos, quanto seu sucessor, Robert McDonald, têm mais de 30 anos de P&G. Em uma 
época turbulenta, em que presidentes são demitidos por não alcançarem resultados como 
aconteceu recentemente com Rick Wagoner, da General Motors, a sucessão na P&G foi quase 
uma anomalia de tão tranquila.  
 
Robert McDonald havia se qualificado para o papel de sucessor em 2004 junto com outros dez 
executivos. Em março deste ano, ele finalmente despontou como candidato único. A partir 
desse momento, a grande preocupação na empresa passou a ser a maneira como o anúncio 
seria feito – tanto interna quanto externamente. Enquanto o futuro presidente passou a se 
envolver mais com negócios ligados às grandes marcas da empresa que não estavam 
diretamente sob sua responsabilidade, Lafley assumiu o papel de conselheiro – era chamado 
internamente de Mestre Yoda, referência ao personagem da série Guerra nas Estrelas, que 
aconselha os guerreiros em sua cruzada contra o império do mal.  
 
Além de servir de mentor ao próprio Robert McDonald, Lafley passou a orientar diretamente 
outros altos executivos da corporação, como a brasileira Melanie Healey, recém-empossada 
como presidente da divisão americana da empresa, e Phil Duncan, o diretor de design da P&G. 
Essa é uma das regras de ouro das campeãs em lideranças: um grande líder precisa ter o 
comprometimento de desenvolver novos talentos para sucedê-lo.  



 
Muitos dos jovens candidatos talentosos não querem ocupar posições de liderança. Para atrai-
los, as empresas precisam mudar a forma como lidam com a geração Y 
 
JOVENS E PREPARADOS  
 
Qualquer pessoa que bata os olhos em levantamentos demográficos percebe que o 
crescimento populacional do planeta é mais do que suficiente para suprir as empresas de sua 
força de trabalho. O problema é que as leis da demografia não funcionam quando se trata de 
recrutar pessoas qualificadas para assumir posições de liderança. Some-se a isso outro 
agravante: muitos dos candidatos que poderiam e deveriam ocupar posições de destaque nas 
empresas não estão interessados em fazê-lo. Uma grande dificuldade que os gestores de 
recursos humanos enfrentam é justamente atrair e manter a geração de novos talentos que 
deverão comandar as empresas nas próximas duas décadas.  
 
Trata-se de um contingente de jovens entre 18 e 28 anos, bem preparados e informados, que 
praticamente se alfabetizou à frente de um computador e faz da internet seu espaço de 
relacionamento social a chamada geração Y. Uma pesquisa realizada pela consultoria de 
recursos humanos Adecco Group aponta que 71% dos jovens da geração Y que trabalham nas 
grandes empresas americanas estão dispostos a trocar de emprego ou se dedicar ao 
empreendedorismo.  
 
É uma proporção capaz de assombrar qualquer gestor. O programa da IBM que incentiva 
jovens para trabalhos sociais é uma tentativa de fazer frente a esse problema, pois associa o 
desafio profissional, o apelo global e a sustentabilidade temas caros aos mais jovens em um 
único pacote. No Brasil, a Natura conduz um programa parecido, em que jovens executivos 
criam projetos para auxiliar ONGs instaladas nos bairros pobres das cidades da Grande São 
Paulo onde a empresa mantém suas fábricas. Da mesma forma, a P&G e as demais 22 
empresas do ranking Hewitt/Época NEGÓCIOS têm abordagens específicas para essas pessoas. 
Mas são apenas gotas em um vasto oceano de empresas.  
 
“Não existe alternativa. Empresas que querem desenvolver líderes capazes de perpetuar seus 
valores e modelos de negócio precisam fazer isso com a mesma seriedade com que 
desenvolvem novos produtos e sistemas de produção”, diz a consultora Betania Tanure. Ou 
seja, elas precisam acordar para uma nova realidade: sem líderes capazes de fazer a 
diferença, as chances de sucesso são nulas.  



 
 



 

Fonte: Época Negócios. Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com>. Acesso 
em: 15 dez. 2009. 


