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N o SÉCULO 13, o conclave levou quase três anos para
eleger um sucessor para o Papa Clemente IV. Para
quebrar o impasse, uma das disputas organizacionais

mais acirradas da história, autoridades da igreja passaram a
limitar o suprimento de comida e bebida aos cardeais reuni-
dos, que no final recebiam apenas pão e água. Felizmente, os
prelados de hoje não parecem exigir um incentivo assim tão
duro: em menos de uma semana haviam elegido Bento XVI.
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Quando o assunto é o planejamento da sucessão
(e, por extensão, o desenvolvimento de lideranças) no
mundo empresarial, um senso similar de urgência faria
bem a conselhos de administração — sem o raciona-
mento de comida, é claro. É comum o conselho deixar
tal planejamento por conta do próprio presidente e do
setor de recursos humanos. E é simples a razão pela
qual os membros do conselho dão tão pouca atenção
a essa atividade: a seu ver, a falta da formação de líde-
res na empresa não parece uma ameaça equivalente a
erros contábeis ou ao lucro aquém do projetado.

É, contudo, uma visão míope. Empresas nas quais
o conselho e a cúpula executiva não priorizam o pla-
nejamento sucessório e o desenvolvimento de líderes
acabam sofrendo uma perda constante de talento ou
retendo gente com capacitação ultrapassada. E ficam
extremamente vulneráveis na hora de lidar com turbu-
lências organizacionais inevitáveis, como absorver uma
empresa com estilo e cultura operacionais distintos ou
reexaminar critérios operacionais básicos quando surge
uma adversária com estrutura de custos mais enxuta.
Em situações assim, a empresa precisa ter a pessoa
certa no lugar certo para poder sobreviver. Contudo,
se o desenvolvimento de líderes não tiver sido um foco
primário para presidentes, equipes de alta gestão e con-
selhos, a organização estará mais propensa a tomar a
decisão errada. Talvez seja forçada a promover gerentes
iniciantes, sem capacitação comprovada, possivelmente
desqualificados. Ou, talvez, tenha de buscar fora da casa
executivos que, então, teriam dificuldade para se ajus-
tar à nova empresa e à nova cultura.

Há, contudo, empresas que não só reconheceram a
importância de incluir na pauta do conselho o planeja-
mento sucessório e o desenvolvimento de líderes, como
também tomaram medidas para garantir que tais itens
entrassem na pauta. Nos últimos três anos fizemos um
extenso trabalho em campo com muitas dessas empresas,
conduzindo entrevistas e analisando suas várias aborda-
gens a um sólido planejamento e desenvolvimento suces-
sórios. Concluímos que os programas de mais destaque
têm certos atributos em comum. Não são atividades iso-
ladas e aleatórias coordenadas pelo departamento de re-
cursos humanos, mas sim iniciativas de desenvolvimento
inseridas na própria malha da empresa. Do conselho de
administração para baixo, há um sério envolvimento
de altos executivos, e gerentes de linha são avaliados e
promovidos expressamente por sua contribuição para a
campanha, que pega toda a organização.

Ao envolver gestores e o conselho dessa maneira,
uma empresa pode alinhar os processos de desenvolvi-
mento de líderes a suas prioridades estratégicas. Pode,
também, adquirir uma identidade clara e atraente.
Nela, o pessoal percebe que tais processos são, na prá-
tica, o que dizem ser no papel. Essa mescla de coerên-
cia, identidade e autenticidade, por sua vez, torna mais
fácil para a empresa atrair os futuros líderes de que
necessita.

Nas páginas a seguir, descreveremos o que algumas
das empresas que observamos estão fazendo para criar
programas sólidos e eficazes de planejamento sucessó-
rio e desenvolvimento de líderes. Antes, porém, veja-
mos qual o erro de muitas empresas na hora de cultivar
grandes administradores.

Mil e uma maneiras
A Tyson Foods,, grupo de controle familiar com sede
em Springdale, Arkansas, é um bom exemplo dos pro-
blemas enfrentados no desenvolvimento da liderança.
Toda vez que lia um jornal, revista ou publicação de
negócios e encontrava mais um artigo sobre o destaque
registrado por empresas icônicas como General Electric
no cultivo de futuros líderes, John Tyson — presidente
da empresa e neto do fundador, que tinha o mesmo
nome — sentia frustrada a ambição de deixar um le-
gado similar.

Era uma grande ambição. Apesar do porte da Tyson
depois da fusão com a IBP em 2001 — o valor de mer-
cado da empresa era de cerca de US$ 25 bilhões, garan-
tindo seu lugar no Fortune 100 —, muito pouco fora
investido em seus 70 anos para o desenvolvimento de
líderes. Além disso, o grupo não contava com sistemas,
ferramentas ou processos arraigados para garantir uma
reserva constante de talentos qualificados. Ao assumir
o comando, em 2000, Tyson adotou como meta mudar
tudo isso, e a empresa, nos dois anos seguintes. Para
tanto, testaria várias iniciativas de cultivo de líderes.

Todos esses experimentos seguiram um curso simi-
lar. Em geral, Tyson ou um membro de sua alta equipe
gestora leriam um artigo ou ouviriam falar de uma
iniciativa interessante em alguma outra empresa, como
um programa de mentores. Em seguida, sondariam o
vice-presidente corporativo de RH, Ken Kimbro, sobre
a possibilidade de adotar um programa equivalente
na Tyson (o Tyson Mentor Program, por exemplo). Se-
manas depois, uma versão própria da iniciativa seria

Jeffrey M. Cohn (jcohn@bench-strength.com) é presidente da Bench Strength Advisors, em Nova York. Foi pesquisador asso-
ciado da Harvard Business School, em Boston, efellow do Chief Executive Leadership Institute da Yale School of Management,
em New Haven, Connecticut. Rakesh Khurana (rkhurana@hbs.edu) é professor associado de comportamento organizacio-
nal na Harvard Business School e autor de Searching for a Corporate Savior: The Irrational Quest for Charismatic CEOs
(Princeton University Press, 2002). Laura Reeves (laura.reeves@atkearney.com) é gerente do departamento de transformação
da A.T. Kearney em Atlanta e especialista em eficácia organizacional.

40 HARVARD BUSINESS REVIEW



Cul t i vando o talento como se a empresa dependesse de le

debatida em grupos internos de dis-
cussão, com o subseqüente desen-
volvimento de pilotos.

Certa vez, John Tyson foi convi-
dado pelo presidente de uma céle-
bre empresa para ver como a orga-
nização monitorava o progresso de
líderes emergentes. Na volta, esva-
ziou uma sala de conferências e de-
corou as paredes com fotos de astros
em ascensão na gerência da Tyson,
seguidas de descrição de sua expe-
riência profissional, de formação
acadêmica, de pontos fortes e fra-
cos, de planos de desenvolvimento.
Em outra ocasião, Tyson liberou
pessoalmente uma verba para en-
viar gerentes de alto potencial para
um retiro de liderança num rancho
remoto no Rio Grande. O trabalho
ali incluía solucionar desafios reais
diante da empresa, refletir sobre
o estilo de liderança de cada um e
ampliar a esfera de influência dos
gerentes graças à interação com
outras pessoas de alto potencial na
empresa. Por sua parte, o setor de
RH achava difícil acompanhar toda
essa leva de programas.

Apesar do esforço de John Tyson
e da popularidade de muitas das ini-
ciativas, a empresa seguia sem pro-
duzir um número suficiente de líde-
res de qualidade. No meio de 2002,
Tyson percebeu que sua abordagem,
aleatória, não vinha funcionando. Decidiu montar uma
força-tarefa para examinar o problema — equipe que
incluía ele, executivos que se reportavam diretamente
a ele e um pequeno grupo de especialistas externos
em planejamento sucessório, convocados para garantir
objetividade e altos padrões, e para ajudar a promover
a adesão ao projeto.

O pessoal da força-tarefa não tomou nenhum ata-
lho. Sentou em frente a uma folha em branco e traçou,
do zero, um sistema de desenvolvimento de lideranças
ideal para a Tyson. O esboço que produziu integrava o
planejamento sucessório à formação de líderes, assegu-
rava que todo líder promissor teria o domínio de todos
os aspectos das operações da empresa e colocava a res-
ponsabilidade pelo programa totalmente nos ombros
dos subordinados diretos de John Tyson. "Em todos os
níveis, um líder ou estava dentro, ou fora", lembra Tyson.
Ninguém podia se recusar a contribuir com seu tempo
e energia para o novo sistema de desenvolvimento de
talentos. Ninguém podia "proteger" o talento, guardar

para si recursos ou se declarar imune ao planejamento
da sucessão, disse.

Uma abordagem integrada
O planejamento sucessório foi o grande ponto de par-
tida do novo programa da Tyson — aliás, de todas as
empresas de ponta que observamos. Numa empresa
esse planejamento deveria propelir o desenvolvimento
de lideranças — algo bastante sensato, mas difícil de
ser aceito por muitos gerentes. É que muita gente, do
presidente para baixo, considera a palavra "sucessão"
um tabu. Planejar sua saída é como agendar o próprio
funeral. É algo que desperta temores e emoções há
muito ocultos sob camadas de mecanismos de defesa
e hábitos imperceptíveis. Curiosamente, o desejo de
evitar a questão é mais forte entre presidentes de maior
sucesso, já que seu modus operandi é estar sempre bus-
cando a próxima montanha a escalar — e não descendo
da montanha e buscando um substituto.
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Recentemente, fizemos uma pesquisa sobre gestão de
liderança e talento com 20 presidentes de grandes em-
presas de uma variedade de setores e localidades. Em-
bora todos os 20 tenham dito que contar com o talento
certo no papel certo era crucial para o sucesso de sua
empresa e que um programa de gestão de talentos era
importante para a formação de líderes eficazes, quase
metade não tinha planos de sucessão para indivíduos
da vice-presidência para cima. Somente um quarto dos
presidentes tinha reservas de talentos que pegavam
pelo menos três níveis gerenciais abaixo deles.

Já presidentes eficazes em montar fortes equipes de
liderança em geral não mostram reservas em relação à
sucessão. É gente que abraça o planejamento sucessório
e o integra intimamente aos programas de treinamento
e desenvolvimento de gerentes da empresa. Quando
Orin Smith assumiu a presidência executiva e a do con-
selho da Starbucks, em 2000, uma de suas prioridades
era planejar a própria sucessão. Smith marcou uma
data de saída — em 2005, aos 62 anos —, o que o aju-
dou a promover sua pauta de negócios. No final, seus
atos focaram a atenção em líderes emergentes empresa
afora.

Com dois anos no cargo, Smith sabia que ainda não
havia um candidato interno com a tarimba para assu-
mir seu lugar na data marcada. A Starbucks estava sob
pressão para gerar líderes com a rapidez com que a
rede se expandia — de aproximadamente 8.500 estabe-
lecimentos para cerca de 30 mil, metade deles fora dos
Estados Unidos. Devido ao compromisso inicial com o
planejamento sucessório, Smith sabia o suficiente sobre
os candidatos internos à presidência para decidir que
o melhor seria cultivar, como um promissor sucessor,
alguém de fora, Jim Donald. Donald estabelecera sua
fama na expansão supermercadista como presidente
executivo, líder do conselho e superintendente da Path-
mark, uma rede regional de 143 supermercados no país.
Foi contratado pela Starbucks especificamente para se
tornar o próximo presidente.
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A Starbucks deu a Donald 90 dias de exclusiva imer-
são. Donald foi trabalhar nas lojas para entender a ex-
periência do consumidor, foi observar pessoalmente as
operações de torrefacão do café. Em seguida, assumiu
o comando das operações na América do Norte, maior
divisão* da Starbucks. Aos poucos, foi se tornando o
responsável por mais e mais partes da empresa. Um
de seus primeiros grandes testes foi montar um plano
para a própria sucessão e executá-lo de modo a assu-
mir, ele mesmo, um papel maior. Smith e os membros
do conselho da Starbucks prestavam muita atenção à
capacidade de Donald de avaliar e desenvolver líderes
talentosos que pudessem assumir missões definidas por
ele, Donald, e se ajustar perfeitamente à equipe de li-
derança.

Como mostra a experiência da Starbucks, um presi-
dente precisa abraçar o planejamento da sucessão para
promover seu próprio legado e o sucesso financeiro da
organização que deixa para trás. Ao integrar o plane-
jamento sucessório ao desenvolvimento de talentos,
um presidente pode alertar astros em ascensão em sua
empresa para potenciais oportunidades de liderança
com uma boa antecedência. E, junto com o conselho
de administração, pode avaliar com mais precisão a
força de sua reserva. Quando o processo transcorre sem
atropelos, o conselho adquire uma forte noção sobre a
capacidade da equipe de liderança vigente de executar
importantes iniciativas estratégicas no futuro. Ganha
também a empresa, pois os distúrbios nas operações
são mínimos, há confiança entre acionistas e classifica-
ções positivas de analistas, e custos menores com a con-
tratação de gente de fora para altos postos executivos.

A fabricante de artigos de consumo S.C. Johnson &
Son também usa uma abordagem integrada. Seu pro-
grama de avaliação de desempenho identifica os astros
em ascensão para postos difíceis de preencher na em-
presa — nas áreas técnicas e de gestão —, avalia todos
através de um feedback de 360 graus e determina o
preparo de líderes em potencial para promoções. O
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programa, bem azeitado, também inclui processos para
identificar "posições seguras"—postos cruciais dotados
de estratégias reforçadas de retenção e de uma reserva
de ocupantes. A estreita integração do planejamento
sucessório com o desenvolvimento de líderes rendeu
frutos: na S.C. Johnson, o gerente típico ocupa o posto
há quase 15 anos e nove entre cada dez vagas são pre-
enchidas com candidatos internos.

Na Tyson, poucos anos depois da formação da força-
tarefa inicial de desenvolvimento de líderes, todos
aqueles que se reportam diretamente a John Tyson
estão plenamente comprometidos com o processo de
planejamento sucessório. Numa iniciativa chamada de
"alinhamento e otimização de talentos", líderes de todo
o grupo tentam atingir um equilíbrio entre a oferta de
talentos (astros em ascensão) e a demanda de talentos
(cargos cruciais). Logo depois do processo de avaliação
estratégica da Tyson, que ocorre semestralmente, a alta
equipe gestora da empresa promove discussões aber-
tas e construtivas sobre os gerentes de alto potencial
da casa para garantir que a organização esteja culti-
vando, neles, a capacitação necessária para a execução
da estratégia atual — e ao mesmo tempo os preparando
para papéis maiores, mais complexos. E, para garantir
que astros em ascensão sejam desafiados e obtenham
sucesso a longo prazo na empresa, altos líderes traba-
lham em estreita parceria com o RH para criar rotas de
desenvolvimento que levem em consideração diversas
possibilidades de carreira para gente de alto potencial
numa janela de três a cinco anos.

De quem é a responsabilidade?
Muitos executivos acham que o trabalho de desenvolvi-
mento de líderes cabe ao departamento de RH. Talvez
seja seu maior equívoco. Com a divisão do trabalho em
atividades administráveis e a subseqüente consolidação
de capacidades em áreas de especialização, atividades
ligadas ao pessoal em geral foram parar na esfera do
RH. Segundo a tese dominante, se o RH se encarregar
desse aspecto muitas vezes intangível do trabalho, ge-
rentes de linha e executivos ficariam livres para cuidar
de questões "concretas" e da interação com clientes.

Mas, em empresas boas no cultivo de líderes, geren-
tes operacionais, e não executivos de RH, ocupam a
linha de frente do planejamento e do desenvolvimento.
Aliás, muitos altos executivos hoje atribuem a gerentes
de linha a responsabilidade direta por essas atividades.
Segundo essa visão, é parte do trabalho do gerente de
linha reconhecer as necessidades de desenvolvimento
de seus subordinados, ajudá-los a cultivar novas habi-
lidades e oferecer a todos oportunidades para o de-
senvolvimento profissional e o crescimento pessoal. É
preciso agir assim ainda que isso signifique transferir
seus astros em ascensão para novas áreas funcionais

ou divisões de negócios. É preciso atuar como mentor
para líderes emergentes, do próprio departamento e de
outros setores, passar informações importantes e ofere-
cer avaliações e feedback de utilidade. Já a avaliação, os
planos de desenvolvimento e a promoção dos próprios
gerentes operacionais dependem de seu sucesso na for-
mação dos subordinados.

Gerentes de linha são responsáveis não só por auxi-
liar no desenvolvimento de cada estrela na gerência,
mas por ajudar altos executivos e especialistas em RH
a definir e criar um sistema equilibrado de desenvolvi-
mento de líderes para toda a empresa. Entre as ques-
tões que cabe a eles enfrentar estão: "Como equilibrar
a necessidade de cultivar líderes futuros e a pressão
para eliminar atividades redundantes?" e "Como incen-
tivar líderes emergentes a assumir riscos e a inovar
sem perder o foco em metas operacionais e financeiras
de curto prazo?" (nenhuma empresa deveria sacrificar
suas metas trimestrais para formar gerentes de alto po-
tencial). Soluções práticas para esses e outros desafios
não surgem como que por mágica nas salas de reunião
do RH, mas têm origem nos gerentes de linha.

Enquanto os gerentes de linha são responsabilizados

OUTUBRO 2005 43



Cul t i vando o ta lento como se a empresa dependesse dele

pela execução de iniciativas de formação do talento, ca-
beria ao conselho assumir, num nível superior, o controle
do sistema todo. Contudo, a maioria dos conselhos his-
toricamente se ateve à sucessão do presidente, menos-
prezando o desenvolvimento sistemático da liderança.
Afinal, eram mínimas as chances de uma calamidade
caso o conselho não monitorasse a formação de líderes.
Também eram pequenas as chances de que os membros
do conselho fossem ser pessoalmente responsabilizados
pela precária reserva de talentos resultante. Numa pes-
quisa de 2004 da A.T. Kearney sobre a eficácia da gover-
nança corporativa, conselheiros ouvidos reconheceram
em massa a importância do desenvolvimento da lide-
rança e do planejamento sucessório. Contudo, apenas
um em cada quatro achava que o conselho de administra-
ção era especialmente bom nessas atividades.

Presidentes de empresas astutas sabem que o con-
selho está em boa posição para ajudar a planejar a
entrega das rédeas da empresa a novos líderes. Desli-
gados das operações e dos vieses do dia-a-dia, os conse-
lheiros podem examinar com objetividade os sistemas
de cultivo de líderes e a força do banco de reservas.
Na Starbucks, por exemplo, o conselho monitora um
processo formalizado de planejamento sucessório para
2.500 postos. Sua meta é garantir que a empresa sem-
pre tenha gente certa, com os valores certos, no lugar
certo e na hora certa. "Os valores e o comportamento
dos indivíduos eleitos penetram a organização como
um projétil; em questão de meses, podem ser sentidos
na linha de frente", explica Orin Smith. "Não podemos
nos dar ao luxo de contratar ou promover gente com os
valores errados. É o caminho da mediocridade."

Certos conselhos estão cada vez mais empenhados
em conhecer os astros em ascensão em sua empresa.
Instituição com 136 anos de idade, a Mellon Financial,
de Pittsburgh, há muito exige que os cabeças de suas
principais divisões façam apresentações ao conselho.
Mas, em 2002, o presidente do grupo, Marty McGuinn,
achou que poderia haver um valor em pedir que os
astros em ascensão fizessem tais apresentações. Hoje,
os gerentes de divisão da Mellon apenas acompanham
essas estrelas às reuniões do conselho. Se absoluta-
mente necessário, irão responder uma pergunta — mas
os holofotes ali estão sobre os futuros líderes. Graças
a isso, o conselho pode avaliar por si só a eficácia da
formação de líderes da empresa e ouvir relatos sobre
iniciativas corporativas da boca de quem está de fato
"agindo". Já os astros em ascensão ganham acesso di-
reto ao conselho, colhendo novas perspectivas e conhe-
cimento no processo.

Recurso compartilhado
Nenhum programa de desenvolvimento de líderes será
eficaz se não tiver mecanismos para expor os futuros

líderes a todo o leque de operações da empresa. Ao apre-
sentar seus astros em ascensão a novas divisões de negó-
cios, localidades e desafios empresariais (gerenciar uma
reestruturação, por exemplo, ou lançar um novo produto
no exerior), a empresa pode ajudar o pessoal a caminho
da ala executiva a ampliar a base de poder e esfera de
influência, ao mesmo tempo dando a todos uma noção
sobre como agem, juntas, as distintas partes da organiza-
ção para executar a estratégia corporativa maior.

É uma meta razoável, mas difícil de atingir. Por que
o supervisor de um gerente iniciante, mas de alto des-
taque, compartilharia tal talento com outra divisão da
empresa, ainda mais sabendo que a produtividade e a
rentabilidade em sua própria divisão podem sofrer? E
se o astro em ascensão interpretar a transferência para
outra divisão (talvez com menos pessoal e menos receita)
como um gesto negativo e resolver deixar a empresa?

A Tyson Foods enfrentou desafios assim. Sob o pro-
grama reformulado de desenvolvimento de líderes da
empresa, todo cabeça de divisão era obrigado a com-
partilhar com os demais os gerentes de melhor desem-
penho — para que esses talentos pudessem adquirir
experiência em vários braços. Inicialmente foi algo difí-
cil para os líderes de divisão, havia anos acostumados a
guardar para si o talento e a erguer feudos pessoais.

Para incentivar a partilha, John Tyson passou a res-
ponsabilizar cada líder de divisão e de departamento
pelo rodízio de líderes emergentes por distintas partes
da empresa. Planos de desenvolvimento transfuncio-
nais — basicamente, guias para a alocação de pessoas
de alto potencial a diferentes setores da Tyson — são
claramente articulados nas conferências de sucessão
anteriormente descritas. Os planos são monitorados
por Tyson e o vice-presidente corporativo de RH. Além
disso, o presidente garante que líderes de divisão rece-
bam gerentes igualmente qualificados em troca daque-
les que liberam. As práticas de avaliação de talentos
da empresa foram refinadas para que características e
habilidades certas sejam medidas em todas as divisões
e departamentos. Ou seja, Tyson entendeu que o su-
cesso de um gerente num setor da empresa de modo
nenhum garantia seu sucesso em outro. Daí a empresa
ter ajustado suas ferramentas de avaliação de desem-
penho para medir a capacitação, os valores e as ha-
bilidades que seriam necessárias para qualquer posto
futuro buscado por um gerente. Como os resultados
são objetivos, os líderes de divisões de negócios estão
dando e recebendo na mesma moeda, e não simples-
mente enviando gente de nível B para outras divisões
e cruzando os dedos para receber um astro em troca. A
Tyson também adotou políticas formais de análise da
gestão de desempenho que unem a remuneração de
altos executivos ao movimento e desenvolvimento de
líderes emergentes.

Marty McGuinn, da Mellon, tem uma filosofia simi-
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lar. Seu mantra, poderoso mas de incrível simplicidade,
é "unir os pontos". Ou seja, para que a empresa crie um
sistema de desenvolvimento de líderes que concorrente
nenhuma possa rivalizar, todos os gerentes precisam
mapear suas atividades e seus processos isolados de cul-
tivo de lideranças e convertê-los num sistema coeso que
abranja toda a empresa. Gerentes em áreas, localidades
e divisões operacionais radicalmente distintas precisam
compartilhar o conhecimento e o talento que, em sua

opinião, vão aprimorar todo o sistema (o quadro "Curso
intensivo" mostra como a Mellon criou seu sistema in-
tegrado de desenvolvimento de lideranças).

Alinhado, atraente e autêntico
Como descobriu a Tyson, um programa eficaz de cultivo
de talentos é mais do que uma carteira de elementos
genéricos, como ferramentas para sondagem de capa-
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