
A promoção de Barry Engle na Ford
confirma tradição do Brasil como escola
de executivos globais das montadoras
CAROLINA MEYER

UANDO A FORD ANUNCIOU HÁ
três semanas que o presiden-
te da empresa no Brasil, o
americano Barry Engle, de
42 anos, deixaria seu cargo,
alguns setores do mercado
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reagiram com surpresa. Em
sua segunda passagem pelo país (a primei-
ra foi entre 2001 e 2003, quando assumiu
a diretoria de marketing e vendas da filial),
Engle estava havia apenas 15 meses na con-
dição de presidente. Imediatamente come-
çaram as indagações sobre o que teria le-
vado a Ford a tomar tal decisão. Teria En-
ele cometido alguma barbeiraeem no co
mando da companhia? A análise dos fatos
diz que não. A transferência de Engle é o
último grande exemplo de como as quatro
maiores montadoras de carros do mundo
transformaram suas filiais brasileiras em
plataformas para treinamento e exportação
de executivos de primeira linha — proces-
so que acontece em um período de tempo
cada vez mais exíguo. A partir de agora En-
gle assume um posto no comitê de reestru-
turação da matriz, onde chega com algu-
mas credenciais. A filial brasileira deve fe-
char o ano com lucro recorde (num mo-
mento em que a sede em Detroit atravessa
a pior crise de sua história). No Brasil, En-
gle será substituído por Marcos de Olivei-
ra, executivo brasileiro de 46 anos, com
passagem por unidades internacionais da
Ford. Oliveira também está sendo testado
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para desafios futuros. "O país funciona ho-
je como uma espécie de vestibular para a
carreira de alto executivo na matriz das
montadoras", afirma Richard Dubois, da
consultoria AT Kearney. "E um dos mer-
cados mais complexos do mundo."

Assim como Engle, outros executivos
no comando de operações brasileiras de-
verão em breve trilhar caminho semelhan-
te. Ray Young, o jovem executivo cana-
dense de 41 anos que preside a General
Motors do Brasil, e o brasileiro Cledorvi-

Schmall, de 42 anos, que
em janeiro de 2007 assu-
me a Volkswagen no Bra-
sil, é outro exemplo. Se-
gundo executivos próxi-
mos, Schmall aposta num
bom desempenho seu à
frente da operação bra-
sileira para ascender na
Alemanha. "OBrasil é
um país em que se apren-
de a ser flexível e a ter
mais agilidade", disse a
EXAME RichardWago-
ner. presidente mundial

Detroit e Turim, os res-
pectivos quartéis-ge-
nerais das duas empre-
sas. O alemão Thomas

no Belini da Fiat. são cota-
dos como os próximos a
deixar o país rumo a



Rick Wagoner
Cargo no Brasil Presidente
daGM

Período 1990-1992

Cargo atual CEO da GM em Detroit

Por que a experiência brasileira
foi importante
Em sua gestão,. Wagoner
modernizou as fábricas no país e
abriu espaço para a chegada do
Corsa, um dos maiores sucessos
da GM no país

da General Motors.
Wagoner considera a
experiência brasileira
como crucial para sua
carreira. Ele coman-
dou a subsidiária bra-
sileira de 1990 a 199Z
os anos mais críticos
da abertura econômi-
ca. Sua gestão moder-
nizou a empresa e
abriu espaço para a
introdução de novi-
dades como a linha
Corsa. Hoje. aos 56
anos, Wagoner enfren-
ta uma de suas mis-

sões mais difíceis: tirar
a GM do buraco em que
está metida. Em 2005.
o prejuízo da montado-

ra chegou a 10,5 bilhões
de dólares. Wagoner, várias

vezes ameaçado de perder o
cargo, parece ter ganho sobre-
vida. No último balanço da GM,
divulgado em outubro, o prejuí-
zo líquido global é 115 milhões
de dólares no terceiro trimestre,
um décimo do registrado no
mesmo período do ano passado.

Durante muito tempo, o mo-
tivo mais óbvio para que as mon-
tadoras adotassem o Brasil co-
mo campo de treinamento foi o
complexo panorama macroeco-
nômico do país (inflação, troca
de moeda e uma sucessão de
planos mirabolantes). O cená-
rio macroeconômico melhorou
— e muito. Mas, para a matriz
das montadoras, o país continua
a oterecer problemas e desafios
suficientes para fazer aflorar capacidades
ocultas de seus executivos. Acompanhan-
do os juros escorchantes e os impostos ele-
vados, surge um mercado volátil altamen-
te concorrido, formado por uma popula-
ção com renda achatada e, por isso, extre-
mamente sensível a qualquer alteração de
preços. Mas há outros dois fatores que, aos
olhos das matrizes, também contribuem
para talhar o perfil ideal de lideranças. O
primeiro diz respeito à estrutura das sub-
sidiárias de Ford, GM, Fiat e Volkswagen
no Brasil. Nelas, o presidente comanda to-
das as etapas que envolvem a fabricação

de um automóvel, como desenvolvimen-
to de produtos, compras, vendas, distri-
buição, produção, marketing e finanças.
Tal estrutura só é encontrada em merca-
dos maduros, como Europa e Estados Uni-
dos. Nos demais mercados emergentes.
como China, índia e Leste Europeu, os
presidentes comandam apenas parte da ca-
deia produtiva — basicamente vendas,
compras e manufatura. "As empresas no
Brasil são como uma miniatura da corpo-
ração. O executivo que domina essa estru-
tura passa a ser muito apreciado nas ma-
trizes", afirmou a EXAME o americano
Fritz Henderson, diretor financeiro da Ge-
neral Motors, em Detroit. Ele mesmo é
um egresso desse sistema de formação.
Henderson foi presidente da subsidiária
brasileira entre 1997 e 2000.

O segundo fator está relacionado ao ta-
manho do mercado brasileiro. Apesar de
sua importância estratégica no desenvol-
vimento de novos carros (como Celta, |
EcoSport e Fox), o mercado nacional ré-1
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Text Box
Fonte: Exame, ano 40,n. 24, p. 52-54, 6 dez. 2006. 




