
O adiamento da aposentadoria
de Roberto Setubal da presidên-
cia do Itaú Unibanco, anuncia-
do na semana passada, levan-
tou mais uma vez a discussão so-
bre o planejamento sucessório e
a importância de as empresas
pensarem em alternativas caso
algo não saia como o idealizado.

Setubal, que presidiria o ban-
co até os 60 anos, agora fica até
os 62. A mudança foi submetida
à aprovação do conselho de ad-
ministração, uma vez que envol-
ve alteração do estatuto social.
Esse tipo de situação é mais co-
mum do que se imagina — e po-
de acontecer com sua empresa.

De acordo com especialistas
no assunto, há opções que po-
dem ser adotadas por empresas
que vivem situação semelhan-
te. Além do adiamento da data
ou momento da sucessão, é pos-
sível descentralizar cargos ao
criar áreas distintas para que ha-
ja divisão de comando, sugere
Josenice Blumenthal, sócia da
consultoria Mesa Corporate Go-
vernance. “Também é possível
criar um comitê executivo, no
qual alguns diretores - três ou
quatro - recebem o poder de co-
mando em conjunto.”

Essas situações não são tão ex-
tremas quanto vender a compa-
nhia em função da falta de pla-
nejamento sucessório. Foi o que
aconteceu com o grupo francês
Taittinger, fabricante de cham-
pagne, adquirido pelo fundo de
investimento americano Sta-
rwood Capital em 2005, por ¤

2,8 bilhões, segundo Josenice.
Somente um dos sete irmãos
não queria vender os negócios
da família. Mas foi voto venci-
do. “Pode parecer radical, mas
é mais comum do que podemos
imaginar”, diz.

Para que a situação não che-
gue ao extremo, como os casos
citados acima, Wagner Teixeira,
diretor-geral e sócio da Höft Be-
nhoeft & Teixeira, consultoria
especializada em transição de
gerações, sugere que o processo
sucessório não seja deixado a
cargo do próprio executivo que
será sucedido. “O conselho de
administração deve adminis-
trar essa situação e cuidar para
que haja o preparo do suces-
sor”, afirma.

Entretanto, é importante lem-
brar que esse processo não acon-
tece da noite para o dia. É preci-
so preparar o escolhido por al-
guns anos, inclusive escolhen-
do mais de um candidato a ocu-
par o cargo. “No nosso entendi-
mento, se a sucessão do executi-
vo está programada para quan-
do completar 60 anos, esse pro-
cesso dever começar quando
ele tem 50 anos”, completa.

Roberta Nioac Prado, conse-
lheira de administração do Insti-
tuto Brasileiro de Governança
Corporativa (IBGC), chama a
atenção para a importância do
modo com que as empresas se
comunicam com o mercado, ca-
so não tenham chegado a um
consenso. “As companhias pre-
cisam ser transparentes e divul-
gar as razões que não permiti-
ram a substituição do presiden-
te e as implicações no curto pra-

zo. Essa é a melhor postura a ser
adotada, já que a gestão de uma
companhia não é uma ciência
exata”, diz. Foi exatamente o
que fez o Itaú. “Mais temerário
seria colocar alguém que não es-
tá preparado para ocupar um
cargo de liderança ou mesmo ex-
cluir um executivo não prepara-
do para a aposentadoria.”
Mas nem todos os executivos
que presidiram empresas, aber-
tas e fechadas, são descartados
no momento da sua aposentado-
ria. “É muito comum que sejam
realocados em cargos estratégi-
cos, como em conselhos de ad-
ministração. É uma forma de
aproveitar sua expertise e co-
nhecimento”, diz Roberta.

Contudo, é importante que o
executivo saiba atuar com disci-
plina em seu novo cargo. “É um
exercício difícil, uma vez que,

se não houver disciplina, corre
o risco de querer exercer poder,
mesmo não estando em um car-
go executivo”, diz Teixeira. “O
ex-controlador da Gerdau, Jor-
ge Gerdau Johannpeter, se des-
prendeu do papel de presidente
para permitir que seu sucessor
desse continuidade aos negó-
cios”, completa.

Prejuízo aos acionistas
O planejamento sucessório de-
veria ser encarado como um pe-
ríodo de crise pelas empresas,
pelo potencial de prejuízo aos
acionistas. "No caso do Itaú, por
exemplo, o mercado não espera-
va tal decisão, mas não causou
grande impacto, já que Roberto
Setubal é tido como um gestor
confiável e que passa credibili-
dade ao mercado financeiro”,
diz Josenice. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 fev. 2013, Finanças, p. 35.




