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O dinamismo do mercado vem provocando mudanças constantes nas empresas e acarreta em alta 
rotatividade de empregados. Por isso preparar sucessores para cargos de nível executivo é 
quesito quase obrigatório. Treinar e educar funcionários para ocupar posição de responsabilidade 
são tarefas importantes, muitas vezes conduzidas pelos departamentos de recursos humanos. Um 
candidato à sucessão deve ter facilidade de comunicação, comprometimento e espírito de 
liderança.  
 
A psicóloga e consultora de recursos humanos da Manager, Pérola Lucent, reforça: é fundamental 
que as empresas tenham um plano de sucessão. "As pessoas não são eternas, podem ocorrer 
fatalidades ou haver desligamentos", diz. Ao pensar no sucessor, a dica é procurar uma pessoa 
que já trabalhe na companhia, conheça o negócio, seja estudioso, tenha carisma e deseje alçar 
novos vôos. 
 
Normalmente, o processo fica sob a responsabilidade do departamento de recursos humanos. A 
execução do treinamento, porém, cabe ao executivo ou a firmas especializadas (coaching). A 
principal barreira para a formação de um candidato à sucessão é a insegurança que isso pode 
causar no profissional que está ensinando. "Nem sempre é fácil para a pessoa que já está no 
cargo porque tem receio de perder o emprego", confirma Pérola. 
 
- Cabe ao RH orientar, quebrar paradigmas, fazer enxergar que o processo é importante para uma 
eventual ausência, seja por motivo de falecimento, doença, férias ou viagens de trabalho - ratifica 
a psicóloga, lembrando que muitas empresas já contratam os segundos-homens no mesmo 
processo seletivo dos executivos. "São trainees mais experientes, admitidos exclusivamente para 
serem sucessores no futuro." 
 
O diretor comercial da paulistana B2BiS, Alexandre Fortuna, entrou na empresa, há seis meses, já 
pensando em preparar o sucessor. O escolhido foi o coordenador comercial, Claudio Malagoli. 
"Realizo treinamento diário, passo tarefas e acompanho como está sendo feito o trabalho", 
comenta Fortuna, que precisou se ausentar durante um mês devido a uma cirurgia. Há cinco anos 
no mercado, a B2BiS fornece soluções em Tecnologia da Informação voltada para ações de 
marketing e vendas. 
 
Expectativas  
- Claudio superou as expectativas, deu continuidade e concluiu negócios já encaminhados. O 
currículo dele é excelente e o mais importante é que é sério e comprometido. Estaria plenamente 
apto a assumir minha função caso eu me desligasse da empresa- admite Fortuna, reforçando que 
os diretores de outras áreas seguem a mesma diretriz.  
 
Conforme pensa Pérola Lucent, o ideal é fazer como o diretor da B2BiS: que o executivo, ao ser 
contratado, tenha em seu plano de ação itens relacionados à sua sucessão. É importante que ele 
prepare alguém para substituí-lo em momentos de ausência. Mas contratar empresas 
especializadas em preparar profissionais para uma determinada função também é uma ação 
comum. Chamado de coaching, o processo visa acompanhar o profissional, moldando suas 
características profissionais e pessoais às exigências da firma. 
 
- O consultor do coaching molda o profissional à medida em que as situações ocorrem. Por ser 
uma pessoa de fora, é neutro e não tem receio de apontar os erros e pontos fracos do candidato à 
sucessão - diz Pérola. Um bom candidato à sucessão deve ter, em primeiro lugar, extinto de 
liderança. Outras qualidades importantes são poder de persuasão, desenvoltura com os negócios, 
conhecimento de tecnologia, disposição para assumir riscos, visão ampla do negócio e boa 
capacidade de relacionamento interpessoal.  
 



Delegar tarefas é boa forma de treinar sucessor 
 
A consultora de recursos humanos e diretora da ID Projetos - especializada em treinamento e 
desenvolvimento de recursos humanos para grandes empresas -, Silvina Ramal, acredita que a 
melhor ma neira de treinar um sucessor é delegar tarefas. Como precisa viajar freqüentemente, 
ela procura deixar as responsabilidades nas mãos de outras pessoas.  
 
- Uma das maneiras de preparar um sucessor é dar o máximo de informações sobre a empresa, 
incentivar o acesso às bases de dados, aos históricos das atividades e estatísticas. Quanto mais 
informação, maior a autonomia da pessoa que vai suceder - comenta.  
 
A consultora afirma que nas empresas familiares o processo sucessório é mais complicado. 
"Normalmente os parentes acabam ocupando os cargos de nível executivo", resume. A tendência, 
entretanto, é que haja mais profissionalização. "O sucessor precisa se preparar", completa Silvina, 
lembrando que é cada vez mais comum a governança corporativa em empresas familiares. 
 
O diretor executivo da Sivsa - fabricante de softwares de gestão e informação hospitalar - Marcio 
Assis, procura não centralizar suas decisões, colocando os gestores de todas as áreas a par do 
que ocorre na empresa. "Na minha ausência, cada área caminha sozinha, sem que eu precise 
interferir", resume Assis. Mesmo setorizando o funcionamento da Sivsa, Assis resolveu escolher o 
diretor técnico para ficar por dentro de todos os procedimentos da firma. 
 
- É a área vital da empresa, onde acontece a nossa produção. Comecei aí e escolhi uma pessoa 
que tem o perfil semelhante. Mesmo confiando nos demais, dou apenas a essa pessoa o direito de 
decisões globais, na minha ausência. Para ser um sucessor, tem que ser comprometido, 
preocupado em conhecer várias áreas, honesto, com iniciativa e que não tenha medo de errar - 
arremata Assis, que chega a passar, todo mês, dez dias fora da empresa. 
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