
Minha carreira Programa da New Holland para filhos de concessionários 
visa prepará-los para a sucessão. 
  

Em campo, herdeiros do sucesso 
Por Sandra Boccia, da Serra do Cipó 
  

À primeira vista, eles são tão diferentes quanto às suas regiões de origem, de 
Belém (PA) a Santa Maria (RS). Alguns puxam os erres, outros comem os esses; 
outros são mais quietos e observadores, mas há também quem sempre levante a 
mão para pedir a palavra. Estabelecer uma linguagem empresarial comum a 23 
jovens sucessores de oito estados brasileiros não é tarefa fácil, mas foi um desafio 
que acaba de ser lançado pela rede de concessionários New Holland (CNH), do 
Grupo Fiat. Inédito no país, o projeto tem por objetivo preparar ao longo de dez 
meses os executivos que vão assumir o comando das empresas da rede - a maioria 
pertencente aos seus próprios pais - na próxima década. 

A maratona de palestras, seminários, cursos, visitas e vivências, sempre com foco 
na administração dos negócios de máquinas agrícolas, teve início em Curitiba (PR), 
em 15 de julho, e prevê 264 horas/aula em semanas alternadas. Uma dessas 
etapas, realizada na Serra do Cipó (MG) e concluída na semana passada, foi 
acompanhada com exclusividade pelo Valor. Desta vez, o tom foi dado por 
atividades outdoor, que envolveram a construção de balsas, travessia em cabo 
aéreo a uma altura de 50 metros, passos tortos pela ponte tibetana e rapel com sol 
a pino. Em cena, estavam o pioneirismo, a motivação, a ousadia, o reforço da auto-
estima, o espírito de equipe e, sobretudo, a liderança. Tudo com o objetivo de 
proporcionar experiências que, em diferentes graus, poderão ser transferidas para 
o dia-a-dia no escritório. 

À exceção de três participantes já profissionais, os outros 20, com idades entre 18 
e 34 anos, já têm entre si um denominador comum: a herança do patrimônio de 
seus pais. Os organizadores sabem que o tema da sucessão familiar é delicado, a 
transição de papéis ainda ocorre na maior parte das vezes de forma amadora no 
país e, por isso, consideraram no "percurso formativo" as características que fazem 
dos sucessores um grupo tão peculiar. "Não é simples. Eles não precisam almejar 
ter poder e o dinheiro que outros profissionais buscam na carreira, porque já os 
têm. Há ainda a questão do relacionamento entre pais e filhos", explica Giusepppe 
Caivano, gerente-geral do Isvor, empresa de consultoria e treinamento do Grupo 
Fiat responsável pelo projeto, que teve de amadurecer em inúmeras reuniões ao 
longo do último ano antes de ser posto em prática. 

Como se trata de um projeto piloto - de cujo sucesso dependerá a realização de 
novas edições do gênero -, todo cuidado parece pouco. Tutor em tempo integral, 
psicólogos, especialistas de recursos humanos e administração de empresas e até 
mesmo a construção de uma plataforma virtual de uso contínuo dos alunos 
(www.e-dottoisvor.it) foram mobilizadas para que o "MBA especializado" dê certo. 
No total, a CNH investiu R$ 600 mil para a realização do curso, contando com a 
contrapartida de cada família da ordem de R$ 50 mil, para pagamento de 
passagens aéreas e hospedagem de cada um, incluindo viagens à Inglaterra, Itália 
e Bélgica. Na ida à Europa, prevista para 2004, o programa é voltado a visitas de 
benchmark a empresas de sucesso e a rodadas de reflexão sobre mercados, 
clientes e cadeia de valores da empresa.  

A metodologia, aliás, já foi aplicada com sucesso em outros braços do grupo Fiat na 
Itália e Espanha, mas teve de ser adaptada à cultura brasileira: "Nos países 



europeus, a carga de trabalho é bem mais técnica. Por aqui, fortalecemos o aspecto 
emocional e psicológico, e principalmente os fatores segurança e auto-estima", 
ressalta Adão Ladeira Martins, Client Leader do Isvor. Fugindo à regra de alocar os 
herdeiros prioritariamente nas áreas de recursos humanos e financeira, o Isvor vai 
priorizar ainda a exposição dos jovens ao maior número possível de áreas da 
empresa. 

Para que os jovens atinjam os objetivos propostos num espaço tão curto de tempo 
e o esperado nível de maturidade emocional, além de predicados como coragem 
auto-confiança, humildade e sabedoria, os organizadores fazem citações das mais 
diversas, que incluem de textos de Maquiavel ("O Príncipe") a Carlos Castañeda ("A 
Erva do Diabo") e Fernando Sabino ("O Encontro Marcado"), complementados 
também pela exibição de filmes de forte teor emocional. A filosofia é a de 
"superação de limites", termo repetido à exaustão por mestres e alunos. Diz um 
trecho de uma das apostilas: "Numa 'carreira' sucessória não existem outros 
competidores, a não ser você competindo consigo mesmo no caminho da auto-
superação".  

O tutor que vai acompanhar todos os passos do grupo, tanto nos encontros do 
Brasil como no exterior, Gustavo Bautista, deixa claro que o desempenho e o 
interesse de cada um será acompanhado por lupa pela empresa ao longo do 
processo. Constantes avaliações orais e por escrito, provas e, por fim, um "project 
work" individual serão os instrumentos utilizados pela empresa para avaliar se o 
investimento terá valido a pena. "Queremos que a semente lançada pela CNH 
germine, mas sabemos que um líder de verdade, herdeiro ou não, jamais fica 
pronto", diz Bautista.  
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