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Se um líder não tem uma boa lista 
de candidatos para cada posição da 
companhia, incluindo a sua, não 

está fazendo seu trabalho e deveria ser de
mitido. Para Noel Tichy, considerado uma 
das maiores autoridades do mundo no 
desenvolvimento de lideranças, não exis
te desculpa para a falta de empenho dos 
comandantes nos processos de sucessão 
nas companhias. Em sua opinião, a maio
ria das organizações ainda falham ao tra
tar essa questão. "É só olhar para todas as 
empresas que na última década tiveram 
de buscar pessoas de fora para o cargo de 
executivo-chefe", afirma. 

Tichy d i r ig iu nos anos 80 o Instituto 
Crotonville, o lendário centro de lideran
ça da General Electric. Citado como um 
dos "10 maiores gurus da administração" 
pelas revistas BusinessWeek e Business 
2.0, seus artigos e livros estão na mesa de 
cabeceira de muitos poderosos. Atual 
mente, é professor de administração e 
organizações na Ross School of Business, 
escola de negócios da Universidade de 
Michigan, e sócio da consultoria Act ion 
Learning Associates. 

Como professor e consultor, Tichy acre
dita que não é possível formar líderes que 
não tenham coragem e caráter. "A crise foi 
provocada por problemas de integridade 
em W a l l Street e na City de Londres", diz. Há 
dez anos, ele organiza o Global Leadership 
Program, um consórcio de 36 empresas ja
ponesas, europeias e americanas voltado 
ao desenvolvimento de altos executivos e 
pesquisas práticas sobre globalização no 
Brasil, China, índia e Rússia. Ele acompa
nha de perto a evolução desses países e 
acredita que no novo ambiente econômi

co os líderes de mercados emergentes vão 
entrar para as grandes companhias glo
bais. "Como acontece nas Olimpíadas, os 
medalhistas de ouro de países diferentes 
se parecem", afirma ele em entrevista a 
Executivo de Valor, cujos principais tre
chos são reproduzidos a seguir: 

0 que não é possível ensinar a um líder? 

Coragem e caráter. Em meu livro "De
cisão: Como Líderes Vencedores Fazem 
Suas Escolhas" [editora Bookman] há 
um capítulo no começo que trata dessa 
questão, dizendo basicamente aos leito
res que, se eles não têm coragem e caráter, 
então é melhor deixarem o livro de lado 
porque não estou interessado em ajudar 
os Bernie Madoff da vida a aprimorar 
seus julgamentos. Sem integridade, o ca
pitalismo não funciona. Lembre-se que a 
crise foi provocada por alguns problemas 
sérios de integridade em W a l l Street e na 
City de Londres. 

É possível medir a eficiência de uma or
ganização por sua capacidade de formar 
novos líderes? 

A eficiência não, mas a produtividade 
sim. As companhias precisam desenvolver 
lideranças em todos os níveis. Os líderes 
precisam ensinar e desenvolver a próxi
ma geração por meio do que eu chamo 
de ciclos virtuosos de ensino, ou seja, o 
líder ensina, mas de uma maneira partici
pativa, de modo que ele/ela aprenda com 
aqueles que estão sendo ensinados. Na 
economia baseada no conhecimento, em 
que os cérebros de todos são importantes, 
o desenvolvimento da liderança ocorre ao 
mesmo tempo que se agrega valor ao de
sempenho corporativo por meio de novas 
ideias, produtos e serviços. Tanto a Ama-
zon como o Google e o grupo varejista 
BestBuy conseguem suas melhores ideias 
de crescimento na l inha de frente. 
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De que maneira as organizações ainda fa
lham no desenvolvimento de novos líderes? 

A maioria das organizações ainda é 
muito r u i m no desenvolvimento de líde
res. É só olhar para todas as companhias 
que na última década tiveram de buscar 
pessoas de fora para o cargo de executi-
vo-chefe: HP (duas vezes), 3M (duas vezes), 
Boeing, IBM, M e r r i l l Lynch (antes de ter o 
controle tomado) e Motorola. Esse é o si
nal definitivo de que as companhias não 
conseguem criar uma fila de novos líderes. 
O desenvolvimento da liderança deve ser 
prioridade em todos os níveis. As grandes 
companhias exigem que todo líder tenha 
uma série de candidatos para ocupar seu 
lugar, e isso se repete em todos os cargos 
na organização. O CEO da General Electric 
passa cerca de 30 dias por ano engajado no 
planejamento de sucessão, olhando cuida
dosamente para os 500 principais postos e 
para os potenciais candidatos para outros 
milhares de posições. 

Qual é o papel do CEO no desenvolvimento 
de novos líderes? 

Esse é o principal papel do executivo-
chefe. Ele não pode ser delegado ao "staff" 
de recursos humanos, consultores de fora 
ou professores. É o sangue da organização. 
Sem isso uma companhia pode acabar 
como a HP, numa situação desesperadora 
até que o conselho se livrasse de um foras
teiro e tivesse sorte o suficiente para con
tratar um grande CEO de fora [Mark Hurd]. 
A. G. Lafley passou o cargo de executivo-
chefe da P&G para Bob McDonald. Lafley 
fez da sucessão uma grande parte de seu 
trabalho desde o primeiro dia, e por mais 
de oito anos, antes de decidir por McDo
nald. Roger Enrico, ex-executivo-chefe da 
Pepsi, conduziu seu próprio programa de 
liderança para várias centenas de líderes. 
Eram "workshops" de cinco dias, com pro
jetos para resultados em 60 dias. Foi esse 
programa de desenvolvimento, realizado 
por ele cerca de 20 vezes, que o levou a for
mar diretamente os 200 líderes principais 
da companhia. E foi dessa maneira que 
ele descobriu e começou a treinar Indra 
Nooyi, a atual executiva-chefe da Pepsi. 

0 executivo-chefe deve compartilhar sua 
experiência com todos os níveis da força 
de trabalho? 

Ele precisa compartilhar sua experiên
cia com toda a organização. A GE e a P&G, 
por exemplo, possuem amplos programas 

de desenvolvimento de liderança. O execu
tivo-chefe é responsável por projetos reais 
de aprendizado. Na GE, equipes podem 
ser enviadas para a Ásia em busca de aqui
sições e "joint ventures". Quando elas vol
tam, reportam-se ao CEO e à cúpula. Paul 
Ot i l in i , executivo-chefe da Intel, tem um 
programa de aprendizado real parecido. 
Outro método envolve um alcance profun
do do executivo-chefe dentro da organiza
ção. Um exemplo é o ensino em cascata, 
em que o CEO comanda um "workshop" 
para os 100 a 200 principais líderes, por 
três dias, que envolve o trato com os ideais 
do negócio (estratégia), valores (como 
precisamos nos comportar), energia emo
cional (como fazer para motivar a força de 
trabalho) e julgamento (como tomar deci
sões difíceis). Os líderes precisam sair do 
"workshop" comprometidos em estabele
cer um projeto de cem dias para reduzir os 
custos ou gerar novas receitas. 

De que modo as companhias podem trei
nar seus CEOs para que eles se tornem 
bons professores? 

Praticando. Isso deve ser uma priorida
de, e as pessoas precisam ter a responsabi
lidade de desenvolver líderes. Se um líder 
não tem uma boa lista de candidatos para 
cada posição, incluindo a sua, então ele 
não está fazendo seu trabalho, e no f im das 
contas deveria ser demitido por isso. 

Esse treinamento do CEO deve ser feito 
dentro da companhia ou fora, em escola 
de negócios? 

Indiscutivelmente dentro. Os líderes 
precisam desenvolver outros líderes em 
todos os níveis. Não é permitida a presen
ça de instrutores. O papel do departamen
to de recursos humanos e dos instrutores 
é ajudar os líderes a ser bons professores. 
Realizamos workshops com os executi-
vos-chefes e as cúpulas das empresas e os 
ajudamos a ensinar outros. Não ficamos 
na frente da sala, nem ficamos instruin
do um a u m . Preparamos os líderes para 
que eles façam isso. Sua maior obrigação é 
conseguir bons resultados, ganhar o jogo 

e ao mesmo tempo desenvolver a próxima 
geração de liderança. 

Os novos executivos estão preparados 
para lidar com a complexidade dos negó
cios globais? 

Alguns sim, a maioria não. Há poucas 
companhias de categoria mundial , e a 
maior parte é medíocre. P&G, GE, Nokia, 
Honda, Y U M ! Brands, Pepsi e Infosys são 
exemplos da elite com prioridade em cons
truir uma l inha de liderança e que têm um 
banco reserva de líderes muito bom. 

Quais são as principais habilidades que a 

nova geração de líderes deve ter? 
Grandes líderes precisam ter grande 

julgamento da liderança. Há três julga
mentos importantes: as pessoas, a estra
tégia e as crises. Grandes líderes do mun
do globalizado do futuro terão de fazer 
grandes julgamentos das pessoas (as que 
estão em sua equipe e as que estão fora); 
grandes julgamentos estratégicos (como 
ganhar dinheiro no ambiente globaliza
do do futuro); e a capacidade de julgar 
crises que serão positivas para a saúde de 
sua companhia no longo prazo. A atual 
crise na unidade americana da Toyota é 
até agora objeto de estudo sobre um mau 
julgamento que poderá debilitar perma
nentemente a companhia nos Estados 
Unidos e no mundo. 

Qual é o papel dos líderes de mercados emer
gentes nesse novo ambiente econômico? 

Os líderes de mercados emergentes vão 
entrar para as grandes companhias se fize
rem um ótimo trabalho. É como acontece 
nas Olimpíadas. Os medalhistas de ouro 
de países diferentes se parecem mais uns 
com os outros do que as contraposições 
medíocres. O mesmo vale para os negó
cios. Líderes de categoria mundial como 
Tata, a equipe da Infosys na índia e Ricar
do Salinas, do Grupo Salinas do México, se 
parecem mais com Indra Nooyi, da Pepsi, 
Jeffrey Immelt, da GE, McDonald, da P&G, 
e McNerney, da Boeing; todos eles são líde
res de categoria mundial . 

Text Box
Fonte: Executivo de Valor, São Paulo, ano 10, n. 10,  p. 26-28, abr. 2010.




