
STELA CAMPOS 
de São Paulo 

uando o f i lho começa a andar 
de bicicleta sem as rodinhas 
de apoio, o pai observa com o 

coração apertado o pr imeiro tombo e 
o joelho ralado. Ele não socorre pron
tamente a criança porque o aprendi
zado requer alguns arranhões pelo 
caminho e ânimo para tentar nova
mente. O pai sabe que é preciso ava
l iar o nível do risco daquela queda e, 
se esse for alto, vale a pena intervir 
para evitar desastre mais sério. O 
processo dura até o momento em que 
o pequeno passa a se virar sozinho. 
Papel semelhante exerce o líder que 
está preparando o sucessor. Cabe a 
ele guiar, orientar, d i v i d i r experiên
cias, repassar os valores importantes 
da companhia , mas sem esquecer 
de abrir espaço para que seu futuro 

substituto experimente e amadureça 
com os próprios erros. 

No momento em que o Brasil vive 
um dos períodos mais prósperos de 
crescimento econômico, a falta de líde
res prontos para assumir postos de co
mando ameaça comprometer a expan
são das indústrias. A questão é urgente 
e está na agenda da maior parte dos d i 
rigentes eleitos nesta edição do prêmio 
Executivo de Valor. Formar novos ges
tores e os próprios substitutos, além de 
grande desafio pessoal é o que vai sus
tentar as estratégias das organizações 
que se preparam para alçar voos mais 
altos. "Os presidentes estão sendo colo
cados contra a parede para tratar dessa 
questão, pois está faltando gente para o 
negócio", diz Betania Tanure, consulto
ra e professora da PUC-MG. 

"É preciso aumentar o ritmo de for
mação da mão de obra qualificada, dos 
líderes e das chefias", diz Joesley Batista, 
presidente do conselho de adminis
tração da JBS Friboi. Ele acredita que o 
tema precisa estar no topo da lista de 



prioridades de qualquer CEO. Os gran
des empreendimentos no país estão 
abrindo espaço para mais executivos, 
que acabam tendo de assumir postos 
de liderança, diz Wi lson Ferreira Junior, 
presidente da CPFL. "Em nossa empre
sa, passamos de três para 30 diretores." 
Além disso, cada nova usina hidrelé
trica, segundo ele, exige um perfil de 
dirigente para levar o negócio adiante. 
"Quem ainda não começou a investir 
no treinamento de sucessores dentro da 
empresa vai ter um problema maior lá 
na frente", alerta Rodolfo Eschembach, 
da consultoria Accenture. 

A grande questão é que, com o 
mercado aquecido, está cada vez mais 
difícil segurar os melhores profissio
nais, assim como encontrar substitu
tos quando alguém estratégico sai. 
É preciso ter pessoas sendo prepara
das para assumir os postos-chave da 
organização em qualquer instante, 
em todos os níveis. "Nos últimos 18 
meses, nosso time de executivos vem 
sofrendo grande assédio do mercado. 
Enfrentamos dificuldades para repor 

esses líderes", diz Marcelo Bert ini , pre
sidente do Cinemark. 

Para Dominique Turpin, presiden
te do IMD Business School, renomada 
escola de negócios suíça, em épocas de 
rápido crescimento como o que está 
acontecendo no Brasil a tendência das 
empresas é dar ênfase ao desenvolvi
mento de talentos para atender as ne
cessidades imediatas. "A preocupação 
é maior em não perder oportunidades 
do que em preparar um plano de su
cessão pensando no futuro", d iz . Em 
sua opinião, porém, essa visão de cur
to prazo pode levar a um enorme gap 
de talentos nos próximos anos. 

Outro motivo de preocupação é 
que o ciclo de permanência dos execu
tivos nas empresas está d i m i n u i n d o , 
especialmente nos principais cargos. 
"As companhias têm de olhar para 
a questão da sucessão pelo menos a 
cada um ou dois anos para todos os 
postos de comando", diz o consultor 
Luiz Fernando Giorgi , da LFG Con
sultores. Pesquisa realizada pela con
sultora Betania Tanure em fevereiro 

deste ano com 913 profissionais do 
pr imeiro escalão de companhias ins
taladas no Brasil mostra que 63% dos 
presidentes assumiram o posto há no 
máximo cinco anos. Segundo o estu
do, o número de líderes que saem em 
até dois anos está aumentando. 

Mesmo diante desse cenário com
plicado, o conceito de sucessão está 
apenas amadurecendo no país. "Só se 
pensa em substi tuir alguém quando 
o outro sai", d iz a consultora V i c k y 
Bloch. Na realidade, esse é um pro
cesso longo e que precisa ser mui to 
bem cuidado. "Suceder não significa 
apenas trocar u m a pessoa, mas saber 
reproduzir o que existe de valor na 
organização." 

Alessandro Carlucci , presidente 
da Natura , revela que, recentemente, 
o programa de geração de lideranças 
da companhia passou a integrar a 
estratégia de gerenciamento de pes
soas. Ele mesmo foi designado para 
atuar no processo de seleção de jo
vens talentos, porta de entrada para 
futuros gestores. "Sou u m a referência 
pelo cargo que ocupo e sei a d i m e n 
são disso", d i z . 

Identificar os potenciais líderes é 
parte importante da sucessão, mas 
trata-se apenas do início de um lon
go processo. "As empresas brasileiras 
têm se mostrado efetivas na hora de 
mapear talentos, mas formar líderes 
é algo bem maior do que apenas ter 
programas estruturados", d iz Beta
n ia Tanure. A consultora ressalta que 
é preciso expor os escolhidos a desa
fios e ampl iar suas funções. "A orga
nização precisa correr riscos, e o pa
pel do presidente é ajudar a modelar 
essa estratégia." 

"Ninguém está preparado para 
ocupar determinada posição sem o 
exercício prático de atuar nela, exer
c i tando suas competências", a f i rma 
H a r r y Schmelzer Jr., presidente da 
W E G . Sérgio Chaia , presidente da 
Nextel , acha f u n d a m e n t a l lembrar 
aos futuros líderes que n e n h u m a 
carreira bem-sucedida é construí
da sem momentos difíceis. Bernar
do G r a d i n deixou a presidência da 
Braskem no final de 2010 e foi subst i 
tuído, segundo ele, por um dos can
didatos que estava pronto para assu-



m i r um posto de comando em qual 
quer empresa do g r u p o Odebrecht. 
Ele acredita que a m e l h o r maneira 
de tre inar um novo líder é oferecen
do desafios em ordem crescente, que 
inc luem a motivação de pessoas. 

Se não for feita de u m a forma bas
tante transparente e bem planejada, 
a escolha de um sucessor pode ser um 
complicador no quesito engajamento. 
Principalmente quando todos sabem 
quem são os eleitos. "Também é pre
ciso ter cuidado para que o escolhido 
não suba no salto alto", diz Betania 
Tanure. O presidente da CPFL, W i l s o n 
Ferreira Junior, diz que em sua compa
n h i a existe u m a preocupação em for
mar pelo menos dois sucessores para 
um mesmo posto. "Devemos levar em 
conta que, se eles agregam valor para 
a empresa, também são bons para o 
mercado", d iz . 

Marcelo Odebrecht, diretor-pre-
sidente da Odebrecht, acredita que 
a melhor maneira de realizar esses 
processos é cr iando um ambiente de 
formação na organização, com vários 

candidatos a postos de comando. "0 
líder tem de surgir naturalmente e 
ser respeitado pelos seus pares." Na 
Gerdau, o presidente André Gerdau 
d iz que a empresa mantém comitês 
de carreira e sucessão, além de um 
trabalho de coaching para os futu
ros lideres. "Todos os gestores têm 
um mapa de sucessores definido." Na 
Fiat, segundo o CEO Cledorvino Be-
l i n i , também existem profissionais 
sendo preparados para todos os car
gos de direção. "Estamos formando 
pessoas independentemente do pos
to e do lugar onde vão atuar", d i z . 

Um aspecto importante para as 
organizações é que, se não existem 
planos de sucessão, não existe a pers
pectiva de crescimento profissional. 
No caso dos presidentes, a sucessão é 
evento mais complexo. Um episódio 
recente que ganhou as manchetes foi 
a substituição do presidente da Vale, 
Roger A g n e l l i . Embora motivações 
políticas possam ter prevalecido so
bre questões de liderança, segundo 
especialistas em gestão, a demora na 

resolução do sucessor M u r i l o Ferreira 
causou apreensão entre os diversos 
stakeholders. "Em um ambiente po
lítico é muito difícil estabelecer um 
plano de sucessão com antecedência", 
afirma Dominique Turpin. 

A transição ao poder no primeiro 
escalão pode ser feita de várias manei
ras e dependerá muito da postura do 
próprio líder. "Alguns CEOs se acham 
indispensáveis, e o ego deles atrapa
lha a troca de comando", diz Turpin. 
Cabe a quem está saindo dedicar um 
tempo à integração e à educação do 
substituto. Vicky Bloch lembra que a 
substituição de um líder carismático é 
sempre mais difícil. A tendência é que 
ele ofusque o próximo gestor. "Geral
mente, ele não quer sair", diz . 

"Preparar alternativas interna
mente para a própria sucessão é um 
trabalho fundamental do CEO", diz 
Antonio Maciel, diretor-presidente 
da Suzano. Alguns líderes, como Ales
sandro Carlucci, da Natura, d izem se 
sentir muito à vontade para tratar da 
própria substituição. "Se a empresa ou 
eu não estivermos mais felizes com a 
parceria, é natural que u m a das partes 
possa procurar novos caminhos", diz . 
José Galló, diretor-presidente da lojas 
Renner, admite que não existe um ca
lendário previsto para sua saída, mas 
essa é uma discussão permanente que 
ele mantém com o conselho de ad
ministração. 0 presidente da Nestlé, 
Ivan Zurita, d iz que já existem três ou 
quatro pessoas que poderiam ocupar 
o seu cargo. "São informações que fi
cam em um 'petit comitê' entre m i m , 
meu chefe e o presidente mundia l . " 

O papel dos conselhos na estrutu
ração de processo sucessórios consta 
na cart i lha das boas práticas de go
vernança corporativa, mas ainda não 
ocorre de forma efetiva em muitas 
companhias no país. "O board não 
exige que o CEO escolha um sucessor, 
pois está mais preocupado em cobrar 
resultados", diz Eschembach. Para 
Turpin , os conselheiros se dão conta 
da gravidade da questão apenas em 
situações de emergência. "É quando 
o líder resolve sair ou precisa ser chu
tado", af irma. 

Quando os negócios vão bem, a 
tendência das companhias é privi le-



giar alguém de dentro na hora de tro
car de comando. No momento em que 
as coisas vão mal , a inclinação é trazer 
alguém de fora para conduzir a lguma 
mudança de rumo importante. Um 
líder formado na casa pode ter mais 
legit imidade entre os colaboradores 
para fazer essas transformações. "A 
execução da estratégia é que diferen
cia o sucesso do fracasso", diz Turpin. 

No caso de u m a empresa familiar, 
trazer alguém do mercado para as
sumir o comando é um passo ainda 
mais delicado - a menos que exista 
um firme propósito de todos os mem
bros da família em profissionalizar a 
gestão. Na Porto Seguro, o presidente 
do conselho, Jayme Garfinkel, diz que 
em sua companhia esse é o interesse 
da família, portanto, o processo corre 
de forma natural. Segundo ele, o atual 
vice-presidente, Fábio Luchetti, já toca 
a maior parte dos negócios da empre
sa. "Ele tem 44 anos e também já co
meça a olhar a sua volta para encon
trar bons profissionais na faixa dos 30 
anos para seu suporte." 

Manter talentos não é u m a tarefa 
fácil. Muitos profissionais preferem 
buscar caminhos alternativos para 
construir a carreira, que passam lon
ge das corporações. "Hoje, todo m u n 
do quer estudar e abrir um negócio. 
Antigamente, o desejo era trabalhar 
para alguém", diz João Alvez de Quei
roz Fi lho, presidente do conselho de 
administração da Hypermarcas. "O 
modelo das organizações está sen
do questionado. As pessoas querem 
u m a relação mais equi l ibrada com o 
trabalho e não depender de u m a em
presa só", diz Luiz Fernando Giorg i . 

Na atração dos futuros líderes, 
o consul tor d i z que as empresas 
famil iares acabam levando vanta
gem, pois pagam bons salários e 
são mais ágeis em todos os proces
sos, fator bastante va lor izado pelas 
novas gerações. "Existe u m a p r o x i 
midade m a i o r com q u e m está deci
d i n d o " , d i z . O presidente da Posi t i 
vo Informática, Hélio Rotemberg, 
atua como mentor de vários jovens 
executivos. "Gosto de entender que 

u m a pessoa pode crescer dentro da 
empresa", d i z . 

O ex-CEO do Google e atual presi
dente do Facebook, Alexandre Hoha-
gen, acredita que os futuros líderes 
têm bagagem bastante completa, o 
que facilita o processo de formação. 
"Eles têm maior consciência social e 
ambiental , além de quererem cons
t ruir um ambiente de trabalho feliz." 
Para o presidente da A z u l , Pedro Ja-
not, o fato de o nível de escolarização 
estar aumentando no país, com maior 
procura por cursos de pós-graduação 
e M B A , é um dado animador. "Essa 
garotada está chegando muito mais 
preparada", d iz . 

A melhor formação dos futuros 
gestores pode ser medida na qualida
de dos participantes dos concorridos 
programas de trainees. No geral, eles 
são usados para abastecer um banco 
permanente de potenciais líderes. "Se
lecionamos universitários com o perfil 
que desejamos: motivados, com gran
des sonhos e vontade de realizá-los", 
d iz o presidente da Ambev, João Castro 
Neves. As companhias não querem i n 
vestir em possíveis sucessores que de
sistam no meio do caminho. Por isso, 
segundo Luiz Fernando Giorgi , são 
bastante exigentes e não podem errar 
no diagnóstico dos talentos. 

A consultora Vicky Bloch acredita 
que não existe falta de profissionais 
qualificados no Brasil, mas u m a leva 
de talentos amortecidos, entediados e 
desmotivados porque não enxergam 
possibilidades para crescer dentro de 
organizações que não valor izam nem 
desenvolvem pessoas internamente. 
Pesquisas i n d i c a m que esse t ipo de 
colaborador troca de trabalho por 
propostas de salário apenas 10% supe
riores. " U m funcionário satisfeito só 
considera olhar um convite quando 
ele significa 30% a 40% a mais", d i z . 

Ter programas de sucessão e dar a 
possibilidade para que um profissional 
consiga abrir caminho até o topo pode 
ser um antídoto eficaz contra essa des
motivação. "Claro que não é possível 
ter mais líderes que liderados", af irma 
o presidente da Hering, Fabio Hering. 
Tratar da formação de gestores, no en
tanto, é um problema de hoje e não do 
futuro. Não há tempo a perder. 
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