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O desafio de deixar a presidência e entrar para o conselho

A
pós a publicação
em janeiro nesta
coluna do meu
artigo “Os desafios
da relação entre o

conselho e os executivos”,
recebi muitas perguntas
sobre o assunto. Uma das
mais frequentes foi: o
presidente de uma empresa
deve ir para o conselho

da mesma empresa após
deixar a vida executiva?

As tendências são diferentes
nos diversos países. Assim,
vou expor minhas reflexões —
ou provocações — em relação
ao que vejo no Brasil. Não
podemos deixar de considerar
características culturais
típicas do nosso país que
interferem na estrutura das
relações profissionais.

Falo especialmente do
autoritarismo, ainda presente,
embora cada vez mais
dissimulado, e do forte
traço relacional. Aqui, quero
destacar a clara diferença em
relação ao modelo americano,
que enfrenta com naturalidade
a discórdia e o conflito
com os chefes ou mesmo
com os amigos.

No Brasil, os problemas e as
dificuldades da empresa são
percebidos como dos
indivíduos — uma das razões

pelas quais o brasileiro
mergulha com força total
na busca de soluções,
angustia-se, fica tenso e
trabalha 24 horas por dia se
necessário. Em contraposição,
o americano se percebe como
leal à sua empresa e reconhece
que ela tem problemas (que
são dela, e não das pessoas) e
que ele está ali para ajudá-la.

Num ambiente como o
brasileiro, não é difícil concluir
que, para um presidente
executivo, é um tremendo
desafio deixar seu cargo e passar
a ser chefe do seu sucessor —
atenção: não em posição
executiva, mas em posição de
conselho. Para o presidente que
chega ao cargo, é também
significativo o desafio de ter
como chefe o antigo ocupante
de sua atual posição.

Para responder à dúvida dos
leitores, seleciono para análise
três principais possibilidades

de transição entre as várias
que podem ocorrer.

Possibilidade 1: é preciso
implementar um novo ciclo na
empresa, uma mudança
radical, e o novo presidente é
alçado ao posto para isso. Nesse
caso, a presença do “ex ” no
conselho tem enorme chance
de não funcionar. As críticas
virão logo: como implementar
as mudanças necessárias se
um dos chefes é exatamente
quem deu o tom anterior?

Possibilidade 2: não há uma
mudança radical em curso. O
novo presidente precisa, no
entanto, poder agir com o seu
próprio estilo, escolher seu
time, atuar, errar e acertar,
crescer. Afinal, ninguém está
completamente pronto ao
chegar a uma função. Aqui, o
grau de dificuldade que o novo
líder tem de enfrentar tende a
ser bem menor que no exemplo
anterior, mas não é desprezível.

Possibilidade 3: trata-se de
uma empresa familiar. Não
existe a menor chance de o
ex-presidente executivo não
fazer parte do conselho. Muito
provavelmente ele ocupará a
presidência. Aqui não há
alternativa: é preciso investir
fortemente na construção de
acordos no novo jogo.

Enfim, ser chefe, no conselho,
de quem é seu sucessor é
sempre um ponto de atenção!
Nos três casos citados, ambos
os chefes teriam de trabalhar
sua relação de confiança e
definir papéis com clareza,
profundidade e regularidade.
Não há espaço para os
grandes egos e a confusão de
responsabilidades ou de
liderança em nenhuma das
partes. E, aí, entra a
questão cultural.

Como dizer na frente de um
chefe que já não tem mais
o poder executivo que as

escolhas feitas por ele não
servem mais? E como fazer com
que o “ex ” não se sinta agredido
com a crítica, direta ou
não, ao seu trabalho? Ele
facilmente a tomará como
reprovação pessoal e a partir
daí tentará provar o contrário
rejeitando o que puder.

Se há chance de dar certo?
Claro que há! Especialmente
nas duas últimas hipóteses.
Do ponto de vista da empresa
familiar, falo por experiência
própria. Tenho tido o privilégio,
ao longo dos últimos cinco
anos, de, como membro do
conselho da RBS, participar
de uma transição nesse
contexto. As mudanças têm
sido conduzidas com precisão
e preciosidade. Raríssimo?
Sim, mas prova incontestável
de que pode dar certo!

Betania Tanure é doutora e professora
da PUC Minas e consultora da BTA
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Sucesso de mudanças
culturais depende da
boa gestão de pessoas
Transformações organizacionais levam tempo e exigem habilidade no
envolvimento dos profissionais. Por Letícia Arcoverde, de São Paulo

CAROL CARQUEJEIRO/VALOR

Helder Molina, presidente da seguradora Mongeral Aegon, que está mudando suas políticas de treinamento e remuneração

Em um mundo que se trans-
forma com rapidez, mudanças
se mostram cada vez mais inevi-
táveis e desafiadoras. Uma
transformação bem-sucedida
na cultura organizacional pode
ser o que garante a sobrevivên-
cia de um negócio e, durante
esse processo longo e comple-
xo, a gestão de pessoas tem pa-
pel fundamental.

Diversas situações contribuem
para que se decida por uma mu-
dança de cultura organizacional.
Nos últimos cinco anos, Timothy
Altaffer, sócio da consultoria de
gestão de mudança Axialent,
tem visto um número crescente
de processos desse tipo sendo
motivados pela aceleração das
mudanças no mercado, que exi-
gem uma resposta cada vez mais
forte e rápida das empresas. “O
empresariado foi forçado a sair
de uma tremenda zona de con-
f o r t o”, diz o consultor.

Catalisadores como a interna-
cionalização da companhia, mu-
danças na estratégia dos negó-
cios ou a entrada da empresa em
novos nichos de mercado, bem
como operações de fusão e aqui-
sição, a profissionalização de
companhias familiares e mudan-
ças no controle acionário, de-
mandam novos comportamen-
tos dos quadros. “Essa necessida-
de surge quando a empresa co-
meça a perceber que a cultura
instalada é uma herança que não
faz mais tanto sentido com a rea-
l i d a d e”, explica Bruno Andrade,
líder da prática de engajamento
da Aon Hewitt no Brasil.

É comum, afirmam os consul-
tores, que a necessidade de
transformar a cultura da organi-
zação só seja abordada em últi-
mo caso. “Há situações em que a
empresa está pressionada a en-
tregar resultado e já tentou de
tudo. Aí, percebe que o obstácu-
lo são as pessoas”, ressalta Altaf-
fer. Isso é compreensível, consi-
derando que esse é um processo
arriscado. “Gerenciar uma cultu-
ra é algo muito complexo”, diz o
professor de comportamento
organizacional da Fundação
Dom Cabral, Anderson Sant’an -
na. “É um processo lento e que
gera resistência.”

De acordo com o professor, a
cultura de uma organização —
como a de um país ou de uma co-
munidade — é uma espécie de
“c o nv i t e” a determinados com-
portamentos. No caso de empre-
sas, esse conjunto de característi-
cas vem da criação da compa-
nhia, pois é nessa época que são

estruturadas políticas e práticas
de gestão e recursos humanos. “A
organização cria dispositivos que
ajudam a direcionar a cultura, e
esses elementos podem ser ma-
nejados”, diz Sant’anna. Alguns
exemplos são as práticas de re-
muneração, processos de traba-
lho, treinamento, comunicação e,
às vezes, até a forma como a com-
panhia se organiza fisicamente.

A seguradora Mongeral Aegon
está no meio de um processo de
transformação que já modificou,
entre outras, suas políticas de
treinamento e remuneração. Se-
gundo o presidente da compa-
nhia, Helder Molina, o principal
objetivo é colocar o cliente no fo-
co dos processos, um movimento
decorrente de transformações
no próprio mercado segurador.
“Nenhuma indústria sobrevive se
não tiver o cliente em primeiro
lugar. Um setor que chama aqui-
lo que o cliente paga todo mês de
‘p r ê m i o’ precisa ser reinventada”,
diz Molina. “Para isso, é preciso se
reeducar, a começar pela cultura
da companhia.”

Com a criação de uma univer-
sidade corporativa, a empresa te-
rá como prioridade para os pró-
ximos anos investir no treina-
mento de lideranças e em áreas
responsáveis por processos con-
siderados “c h av e” para o negó-
cio. Um exemplo é a comercial,
que teve quatro diretorias e ge-
rências regionais criadas e cujas
oportunidades de carreira foram
ampliadas. “Quando o processo
começou, no ano passado, o ob-
jetivo não era fazer mudanças na
estrutura, mas isso foi uma con-
s e q u ê n c i a”, diz Carla Muniz, su-
perintendente de RH.

A remuneração da área, antes
mais voltada para o cumprimen-
to de metas de vendas, também
foi remodelada e passou a tra-
tar do treinamento de outros
profissionais, de retenção e de
formação de equipes. Agora, a
empresa estuda incluir esses in-
dicadores de desenvolvimento
de pessoas na remuneração va-
riável de toda a empresa por
meio da PLR. Segundo Molina,
entre 2012 e 2013, a conversão
de vendas de primeira visita
cresceu entre 25% e 28%.

Para Andrade, da Aon Hewitt,
um processo de mudança de
cultura organizacional deve co-
meçar pelo diagnóstico da atual
cultura, algo que deve ser feito
com a participação dos funcio-
nários — o que dá início a um
dos mais importantes aspectos
do processo, a comunicação. “A

partir do momento em que a
empresa ouve as pessoas, elas se
sentem parte da mudança”, diz.

Recentemente, a empresa de
otimização de recursos Vivante
passou por dois processos de
mudança organizacional. No fim
de 2012, quando a companhia
ainda tinha o nome da controla-
dora francesa Dalkia, houve uma
mudança estratégica na qual o
foco deixou de ser a eficiência
energética, o negócio da matriz,
para ser a gestão de “facilities”.
Em agosto do ano passado, a
companhia deixou de ser contro-
lada pela Dalkia e se tornou Vi-
vante, após ser comprada pelo
fundo de private equity Axxon.
Além da própria mudança da
marca, houve uma redefinição
de visão e valores — aspectos que
antes a empresa importava dire-
tamente da matriz francesa.

No fim do ano passado, um
“roadshow ” levou o presidente
da empresa por dois meses para
se reunir com as lideranças da
companhia e apresentar o pro-
cesso de criação da nova marca.
“Serviu para tirar a ansiedade
das pessoas, após um processo
bastante longo de venda”, diz
Claudio Marques, gerente de de-
senvolvimento humano e orga-
nizacional. Um cruzamento da
cultura desejada, desenhada
junto aos acionistas, com os as-
pectos comportamentais atuais
— diagnosticados a partir de
uma pesquisa com 300 gestores
— permitiu que a empresa iden-
tificasse e trabalhasse lacunas
relativas a meritocracia, inova-
ção e eficiência organizacional.

Ao longo de 2014, a Vivante
vai promover grupos de discus-
são com líderes de segundo esca-
lão para a criação de propostas
para atuar nessas lacunas. O pla-
no de incentivo por desempe-
nho, pouco desenvolvido por
conta da cultura do acionista
francês, já sofreu mudança radi-
cal para recompensar os funcio-
nários que cumprem metas
anuais. Além disso, serão identi-
ficados 200 “multiplicadores de
c u l t u r a”, em média dois profis-
sionais por unidade da empresa,
que receberão ciclos de treina-
mento para fazer o acompanha-
mento do processo.

A principal preocupação da
companhia agora é a difusão de
informação. “O grande desafio
que temos pela frente é chegar
a todos os funcionários”, diz
Marques. No momento, os líde-
res estão discutindo os melho-
res meios de comunicação para

atingir todos os níveis. “S a b e-
mos que há pessoas que não
vão se adaptar”, diz Marques.
“Esperamos que isso aconteça
de forma natural”, diz.

Quando a mudança acarreta
demissões, é inevitável ter que li-
dar com o medo dos funcioná-
rios. De acordo com os especialis-
tas, nessas horas a comunicação é
fundamental, e são os executivos
da companhia que têm a função
de garantir essa transparência
junto aos funcionários. “Quando
há vácuo entre o discurso e a per-
cepção das pessoas, esse espaço
será preenchido por aqueles que
resistem ao processo, que vão
alardear inseguranças”, diz
Sant ’anna, da FDC. Para Altaffer, o
primeiro grande trabalho deve
ser com os principais gestores. “A
liderança é a chave do negócio,
pois as pessoas olham para cima e
agem de acordo com o que elas
veem. Não adianta comunicar al-
go se o líder faz diferente”, diz.

Na Bunge, que há cerca de
cinco anos passou por um pro-
cesso de mudança para integrar
culturas de empresas diferentes,
fazer um ‘turnaround’ e ainda
mudar a sede da empresa para
São Paulo, todo o processo teve
à frente uma parceria estratégi-
ca entre o CEO, Pedro Parente, e

a nova vice-presidente de gente
e gestão, Andrea Marquez, con-
tratada em 2011. “Você não es-
colhe ter ou não cultura — ou
deixa ela se formar sozinha ou a
modifica e influencia da forma
como deseja”, diz Parente.

Mudanças como a revisão do
sistema de reconhecimento, a
formação de gestores e a redefi-
nição da linguagem na comuni-
cação foram algumas das con-
sequências do processo. “Hoje,
enxergamos que a empresa está
mais aberta para o enfrenta-
mento daquilo que não está
b o m”, diz Andrea.

É um processo que, uma vez
iniciado, dificilmente terá um
ponto de chegada, porque a cul-
tura é algo em constante trans-
formação. Uma forma impor-
tante de medir o sucesso, diz An-
drade, da Aon Hewitt, é criar
etapas e objetivos para serem ul-
trapassados, avaliados por meio
de pesquisas e revisados quando
necessário. “A empresa que con-
segue direcionar a cultura de
acordo com o que deseja come-
ça a tê-la como vantagem com-
petitiva sustentável. Aquelas que
não possuem uma cultura bem
definida normalmente não se
destacam no mercado”, diz Al-
taffer, da Axialent.
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P ro d u t i v i d a d e
Perda de tempo é vilã
das organizações
Segundo pesquisa com gestores
de RH, o desperdício de tempo
ocorre sobretudo por falta de
planejamento (57%), pelo volume
de informações (43%) e porque
as pessoas postergam atividades
(35%). Para 75% deles, as
redes sociais diminuem a
produtividade dos funcionários.
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Mapa
No escritório, você é
o lugar onde senta
A localização da sua mesa diz
muito sobre sua posição na
hierarquia da empresa. Sentar
ao lado do chefe é uma chance
de desenvolver uma relação
mais próxima com ele,
mas pode significar mais
trabalho e pressão.
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Rumo certo
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