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Fundamentais para o desenvolvimento dos negócios, alguns cargos não podem ficar 
vagos ou sem o executivo certo na função. O aprofundamento das práticas de 
governança corporativa, que exige transparência na gestão das empresas, torna a 
necessidade de reposição rápida ainda maior. Durante o anúncio de sua 
reestruturação acionária, visando à pulverização de seu controle, o presidente da 
Embraer, Maurício Botelho, afirmou que deixará o cargo até abril de 2007. Esse 
planejamento de longo prazo é verificado em diversas grandes empresas, como 
General Mills, KPMG, Boehringer Ingelheim e Shell. 
 
Para garantir este sistema de sucessão, os departamentos de recursos humanos 
(RH) estão cada vez mais focados em planejamentos estratégicos. A subsidiária 
brasileira da General Mills, uma das cinco maiores empresas de alimento do mundo, 
está trazendo para o País o modelo adotado pela matriz.  
 
No momento da contratação, a área de RH, em parceria com a diretoria da 
empresa, traça um plano de carreira para o profissional. Assim, de imediato, são 
definidos sua área de atuação e os treinamentos a serem desenvolvidos para que 
ele, futuramente, torne-se um líder ou ocupe o lugar de um colega.  
 
Sergio Cavallini, diretor responsável pelas áreas de finanças, RH e informática da 
General Mills no Brasil, explica que um sistema de competências, no qual 
conhecimentos técnicos e qualidades pessoais são definidos, facilita o mapeamento 
da gestão de conhecimento dos executivos da empresa. 
 
Funcionário tem carreira projetada na contratação 
 
"Trata-se de uma filosofia da empresa. A partir do momento em que é contratado, 
o funcionário tem a sua carreira projetada por cinco, 10 anos. O sistema de 
competências define a função ideal para o perfil do profissional. A avaliação de 
desempenho informa gerentes e diretores sobre o talento em potencial do 
executivo. Treiná-lo para, no futuro, substituir um executivo de peso na empresa 
torna-se o objetivo da área de RH e do chefe do profissional. Com regras definidas, 
os julgamentos subjetivos dos superiores, antes usados para determinar uma 
promoção, caíram em desuso", pontua.  
 
A cultura do planejamento de sucessão é muito utilizada em empresas 
estrangeiras, conforme conclui o professor Adélcio Sant"Anna, da Sangha 
Consultoria e Treinamento. "As subsidiárias brasileiras foram beneficiadas ao 
receberem o modelo de gestão. Como vivemos, no passado, em regime de 
hiperinflação, a visão de longo prazo não imperava no País. Hoje, o executivo 
brasileiro precisa preparar-se para o planejamento estratégico de seus negócios", 
ratifica. 
 
Para Cristina Bonini, diretora de RH da KPMG, as empresas não podem virar reféns 
ou órfãos de um profissional, quando um executivo abandona o cargo por 
demissão, aposentadoria ou desligamento voluntário. "Esta dependência é nociva 
ao mundo corporativo. Conscientização interna é fundamental para gerenciar o 
risco iminente de desfalque na equipe. A gestão de sistemas serve para preservar o 
conhecimento adquirido diariamente pelos empregados numa rede corporativa 
interligada. Assim, todos os colaboradores têm acesso aos planos de ação 
desenvolvidos com os clientes. Os processos não ficam concentrados na mão de um 
profissional. As informações permanecem na empresa, mesmo depois da perda 
deste executivo", avalia Cristina.  
 



As empresas que não tomarem medidas pró-ativas para planejar suas futuras 
necessidades de talentos em todos os níveis, utilizando toda a sua força de 
trabalho, enfrentarão turbulências, altos custos financeiros e até desastres, quando 
peças importantes se aposentarem ou forem atraídas por concorrentes. 
 
Retenção de talentos traz competitividade 
 
Segundo Sant’Anna, não importa quais são as estratégia da empresa, se é do setor 
público, ou de qualquer outro tipo. A retenção de talentos de alto calibre é crítica 
para o sucesso competitivo da companhia. Por outro lado, a rotatividade é uma 
constante limitação ao crescimento organizacional, e o capital intelectual, um 
importantíssimo ativo organizacional. Por isso, o desenvolvimento da carreira de 
um profissional é um processo compartilhado entre a empresa e o interessado. A 
capacidade que o empregado tem de atingir altos cargos deve estar clara para a 
empresa e para o próprio.  
 
A Boehringer Ingelheim, indústria farmacêutica alemã presente no Brasil desde 
1956, tem um plano de sucessão consolidado no mercado há quatro anos. O 
departamento de RH da empresa e o grupo gerencial das diversas áreas juntam-se 
anualmente para analisar cada funcionário. O resultado identifica quem tem 
potencial na equipe e os possíveis sucessores para curto, médio e longo prazos.  
 
Um candidato não é considerado um potencial no momento em que entra na 
empresa, e sim depois que mostra como administra diversas situações, muitas 
delas sob pressão, e como lida eticamente com a concorrência interna. O feedback 
é sempre dado aos empregados, estabelecendo assim uma comunicação clara e 
objetiva entre as partes. A política de prevenção ajuda a lidar com saídas 
repentinas, segundo Adriana Tieppo, diretora de RH da Boehringer Ingelheim no 
Brasil.  
 
"Às vezes, somos pegos de surpresa. Se o executivo deixa a empresa de imediato, 
sem tempo hábil para passar o conhecimento dele a um substituto ou para 
identificarmos um profissional da equipe preparado para ocupar o cargo, temos que 
procurar um possível candidato no mercado. Esta postura não é bem-vista pelos 
nossos empregados, mas não nos resta escolha", afirma ela.  
 
Preparar substitutos não é fácil. É, antes de qualquer coisa, planejar o futuro da 
empresa e, assim, assumir um plano tático, no qual a sucessão será, sem sombra 
de dúvida, o melhor caminho. A solução para as empresas é sempre estar um 
passo à frente. Para Adriana Fellipelli, da RightSaadFellipelli, consultoria 
organizacional, um bom planejamento estratégico, visando à sucessão de um 
cargo, deve ser estruturado com dois anos de antecedência, levando em 
consideração o tempo requerido para preparar um profissional e a complexidade da 
função em questão.  
 
"As empresas devem adequar o seu plano de sucessão a alguns aspectos 
relevantes, pois a tecnicidade exigida de um funcionário que substituirá outro não 
se forma de uma hora para outra. Dependendo da complexidade do negócio, este 
sistema de sucessão exige um treinamento a médio e longo prazo, seguido de um 
acompanhamento mais minucioso no início do processo por parte do empregado 
que deixa o cargo", analisa Adriana.  
 
O consultor Adélcio Sant"Anna diz que ainda é raro encontrarmos empresas com 
um plano de sucessão formal, que seja colocado em prática. "A sucessão, de nível 
gerencial, executivo ou mesmo presidencial, somente é realidade em empresas que 
cultuam a visão de longo prazo. Para tanto, seus executivos devem ser os primeiros 
a valorizar uma prática que, no fundo, identifica e prepara a talentos para que a 



empresa não dependa apenas de um profissional. Só executivos sérios, e com olhar 
no futuro, têm segurança suficiente para realmente optar por esta prática e 
permitir que ela saia do papel", conclui Sant"Anna.  
 
Sucessão na Embraer segue reestruturação 
 
Ao anunciar, neste mês, sua reestruturação acionária - com pulverização do 
controle da companhia - a Embraer deu um exemplo da importância do 
planejamento de sucessão para dar confiança aos investidores. Ao comentar a 
reestruturação, o diretor-presidente da fabricante de aviões, Maurício Botelho, 
informou que, em abril do ano que vem, deixará o cargo. 
 
Com uma visão de longo prazo, todos os indícios levam a crer que a função será 
ocupada por um executivo interno. O próprio Botelho sinalizou isso: "A Embraer 
possui várias pessoas competentes para ocupar este cargo", enfatizou o executivo, 
em entrevista coletiva. 
 
Após a pulverização do controle da Embraer, o Conselho de Administração passará 
a ter 11 membros, dois a menos do que o número atual. Os mandatos serão de 
três anos. Até sua saída no ano que vem, Botelho acumulará os cargos de 
presidente da companhia e presidente do conselho. Após entregar o cargo, o 
executivo permanecerá no conselho, pelo menos, até abril de 2009 
 
Botelho está no comando da Embraer, desde sua privatização, em 1995. Hoje, a 
empresa é uma das quatro principais do setor no mundo, depois da européia Airbus 
e da americana Boeing, e ao lado da canadense Bombardier. Na fabricação de jatos 
comerciais de até 110 assentos, a empresa é líder. No final do ano passado, sua 
carteira de pedidos firmes totalizava US$ 10,4 bilhões. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 30 jan. 2006, Gerência, p. B-
10. 


