
Houve um tempo em que a indústria
automobilística era um reduto

masculino. Esse tempo passou. Em
algumas das áreas mais decisivas da

companhia, como manufatura,
compras e planejamento, além da

presidência para a América Latina,
Oriente Médio e África, a General

Motors aposta em profissionais do
sexo feminino, provando que valorizar

o talento e ir além de idéias
preconcebidas faz parte da receita de
sucesso da montadora número um do
planeta há 75 anos,que emprega 327

mil pessoas, está em 33 países e,
segundo estimativas de analistas,

faturou US$ 200 bilhões no mundo em
2006, e que sabe que as mulheres
compram 40% dos carros novos e

influenciam em pelo menos 70% das
escolhas de consumo no setor

l Por Andréa Ciaffone
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statura mediana, cabelos aloirados, sorriso fácil
em lábios cobertos de batom claro e olhar ágil pa-
ra cada detalhe da linha de produção da fábrica da
General Motors em São Caetano do Sul (SP), Sônia

Campos é uma das mulheres que com conhecimento,
competência e suavidade conquistou um território profis-
sional (e até físico) até então restrito ao homens: é a dire-
tora de controle de produção e materiais da GM do Bra-

sil. Sônia coordena a chegada de vinte ca-
minhões cheios de produtos por dia, que
tem sua compra também comandada por
uma mulher, Karen Leggio, vice-presidente
de compras para a América Latina, que mo-
vimenta US$ 4,5 bilhões por ano numa em-
presa que compra US$ 80 bilhões em produ-
tos no planeta anualmente. O que comprar

é uma decisão que passa pela engenharia, mas é também
uma mulher, Isela Costantini, que consolida e estabelece
os elementos que devem servir de inspiração para a enge-
nharia. "As mulheres têm habilidade natural para fazer
correlações e desenvolver o pensamento holístico. Por is-
so, minha equipe é predominantemente feminina", diz
Isela. Como diretora geral de planejamento do produto
da GM do Brasil e de pesquisa e análise de mercado para
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a América Latina, África e Oriente Médio, Isela tem a res-
ponsabilidade de identificar os desejos do consumidor
em produtos e serviços. "Hoje, se você olhar as lideranças
mais sênior, da companhia, verá que algo como 40% são
mulheres", identifica Karen, que comanda uma equipe de
750 pessoas em dez países, incluindo alguns bem machis-
tas, como Egito e Japão. "Mas a GM sempre esteve na lide-
rança nessa questão de dar oportunidade às lideranças fe-
mininas. Quando entrei na companhia há 23 anos, minha
chefe, em Detroit, era uma mulher", diz Karen, que nego-
cia com setores famosos por serem duros nas negocia-
ções, como as metalúrgicas. "O sexo do negociador não é
importante. Saber o que se está comprando e estar prepa-
rado para argumentar é que faz diferença", diz Karen.

O presidente da GM do Brasil, Ray Young, defende o pa-
pel das mulheres na corporação a partir de dois eixos: ta-

Karen Leggio, diretora de compras, comanda 750 pessoas e administra US$ 4,5 bilhões por ano

lento e perspectiva de mercado. "Num mercado tão com-
petitivo quanto o da indústria automobilística, é preciso
sempre valorizar o talento, esteja ele num homem, esteja
numa numa mulher", defende Young. "Além disso, como
40% dos carros novos são comprados por mulheres e o pú-
blico feminino influencia em 70% das vendas, é importan-
te assegurar que a perspectiva feminina esteja refletida
nas nossas decisões", completa o executivo, que conduziu
a GM do Brasil de uma situação de prejuízo para o seu pri-
meiro lucro em oito anos. "É importante mostrar que acre-
ditamos em igualdade de condições. Não importa o sexo

ou a etnia. O que importa para a corporação é o talento e
o comprometimento do profissional", completa Young.
"Esse equilíbrio entre a participação feminina e masculi-
na, que hoje soa tão natural, é, na verdade, uma situação
que se estabeleceu mais fortemente nos últimos anos. "Não
é preciso ir muito longe para lembrar que não havia tan-
tas mulheres executivas na GM do Brasil", diz a assisten-
te da presidência Liliana Hill, que trabalha na GM há vin-
te anos, sempre junto aos mais altos cargos executivos.
"Outra coisa importante é que a cautela das executivas e
a sua capacidade de juntar várias coisas ajuda a balancear
a ousadia masculina", completa. "Esse é um movimento
natural, uma vez que as mulheres estão cada vez mais ati-
vas no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, a presen-
ça das mulheres revela a crença (e a aposta) das lideran-
ças na capacidade feminina", avalia Liliana.

"Acho que conquistei a minha
posição porque procuro estar sem-
pre preparada para novos desa-
fios... na verdade, gosto de desa-
fios", diz Sônia, que foi a responsá-
vel pela implantação do processo
de lean manufacture (manufatura
enxuta) na fábrica brasileira. "Mon-
tar alguma coisa do nada não é tão
difícil quanto transformar o que já
existia — especialmente porque is-
so implica a necessidade de mudar
os hábitos das pessoas que fazem a
mesma atividade há anos", conta
Sônia, que trabalha na GM desde
1985."Nesse aspecto acho que o fa-
to de ser mulher ajudou. Tem algu-
ma coisa no estilo feminino de ges-
tão que é diferente. A mulher gosta
de trabalhar com as pessoas, de en-
sinar e explicar, de fazer com que as
pessoas se sintam parte do proces-
so. Isso ajuda a gerar o comprome-

timento com o sucesso do projeto", conta a executiva,
formada em matemática e com especialização em análi-
se de sistemas, que com seu jeito suave conduziu meta-
lúrgicos, uma das categorias profissionais mais corpora-
tivistas, combativas e organizadas do país, a mudarem
seus hábitos no trabalho em prol de um método global
que visa maior produtividade.

"Para realizar qualquer coisa nesse ambiente é preciso
ter foco em duas coisas: pessoas, que têm de estar bem trei-
nadas e motivadas, e em processo, que tem de ser bem de-
finido. E só. A direção é com a gente, e a gente sabe aonde



Sônia Campos (acima) e Isela Costantini
(ao lado): a liderança feminina facilita a
implantação de inovações

quer chegar", revela a diretora."Assim,
quando há falha, a questão é analisar se
foi de processo ou de pessoas. É preci-
so encontrar a causa raiz não para res-
ponsabilizar ninguém, mas para erra-
dicar o problema. Não há nada de
emocional nisso. Não é caça às bruxas.
É só uma busca por evolução", conta a
executiva, que conquistou o respeito
dos trabalhadores do chão de fábrica
com seu estilo suave de liderar.

"Antigamente diziam que mulher não sabia liderar por-
que a visão que existia era a da liderança pelo medo. Aque-
la coisa de chefe que gritava, batia a mão na mesa e colo-
cava o dedo em riste. Hoje, a liderança ocorre por colabo-
ração, e o efeito colateral disso é um ambiente de trabalho
melhor", completa Sônia. Isela Costantini, que aos 35 anos
é uma das três mulheres no Conselho Estratégico do Mer-
cosul (formado por dezoito membros), acrescenta ao dis-
curso de Sônia um argumento definitivo: "Pesquisas de-
monstram que um ambiente de trabalho bom gera melho-
res resultados de produtividade para as empresas", diz Ise-
la, que lidera uma equipe de extrema importância estra-

tégica para a GM porque tem a responsabilidade de iden-
tificar as tendências. "Hoje a abertura é muito grande pa-
ra a mulher na corporação", garante Isela."Até o ambien-
te da manufatura, sempre o mais masculino da compa-
nhia, já está ficando mais equilibrado. Hoje, na planta de
São Caetano do Sul, existem quinze supervisoras e três
gerentes. Até no setor de funilaria, talvez o mais "metalúr-
gico" de todos, já temos uma mulher. Na fabricação da S10
em São José dos Campos, também já temos mulheres",
conta Sônia, que perto dos 50 anos de idade, concorda
que a liderança feminina desperta nos homens um res-
peito subconsciente dedicado a mães e professoras. "Des-
de cedo na vida dos homens, as mulheres são problem sol-
vers; assim, é natural que os homens tenham essa percep-
ção", completa Isela. "Mas acho que o grande diferencial
das mulheres é que temos uma percepção mais sofistica-
da em relação às pessoas, realmente somos mais intuiti-

vas", diz Isela. "Só que, no meu caso,
sempre que tenho uma intuição bus-
co fundamentá-la com dados", afir-
ma a diretora de planejamento.

Segundo Sônia e Isela, os horistas
(os trabalhadores de chão de fábrica)
têm respeito automático porque sa-
bem que uma mulher que está num
cargo de liderança tem mais escola-
ridade. "Mesmo assim, há algum ní-
vel de desconforto. Uma vez, logo
que fui promovida a supervisora na
planta de São José dos Campos, um
funcionário me disse: 'se a gente não
gosta de sentar diante de supervisor
quando é homem, imagina a vergo-
nha de sentar diante de uma mu-
lher!'. Acho que até por isso eu nun-
ca tive problemas com os operários",
conta Sônia, rindo.

Já os colegas executivos (a maio-
ria com escolaridade de nível universitário), vêm as mu-
lheres com alguma desconfiança. "Eles te testam para
saber se você realmente sabe fazer o que está fazendo",
dizem, quase em jogral, Sônia e Isela. Sônia afirma que
nas ocasiões que sentiu resistência entre os colegas foi
menos por ser mulher do que por estar implantando um
sistema novo. Já Isela diz que as resistências por que
passou ocorreram menos por ser mulher do que por ser
jovem e até por trabalhar na área de comunicação, con-
siderada "mais feminina" no ambiente fabril. "Uma vez,
quando eu trabalhava nos EUA, tiveram de me apresen-
tar para uma equipe de chão de fábrica e a pessoa que



me apresentou fez questão de frisar que eu era enge-
nheira mecânica — só que sou publicitária. Mas a men-
tira foi contada para me ajudar a ganhar o respeito do
pessoal de lá. Concordo que mulher, jovem, brasileira e
publicitária poderia ser um conjunto inovador demais
para o trabalhador médio da indústria automobilística
em Detroit", conta Isela, que passou dois anos traba-
lhando para a corporação nos EUA.

A relação entre as líderes mulheres e os trabalhadores
não é apenas um romance. Inclui momentos dramáticos,
como a época das vacas magras na indústria automobilís-
tica brasileira que se seguiu à abundância de vendas em
1995 e 1996."Foi preciso passar para o pessoal o que é ga-
nhar e o que é perder. Conceitos econômicos tiveram de
descer até o chão de fábrica. O operador teve de se enga-
jar na busca por reduzir custos e evitar desperdício", con-
ta Sônia. "Transparência faz parte da liderança", comple-
ta. Isela vai mais além: "Nesses momentos de crise, a ca-
pacidade da mulher de comunicar e motivar é crucial", diz.

Entretanto, o tempo das vacas magras — com pre-
juízos nos balanços de 1998 a 2005 — passou, e em 2006
a GM do Brasil pôde comemorar o primeiro lucro da sua
operação desde 1997.

A questão da volta da abundância levanta um questio-
namento de muitos e que poucos têm coragem de exter-
nar: que as mulheres são boas gestoras nos momentos de
crise, isso é fato — Golda Meir, Indira Gandhi e outras

grandes figuras históricas mostraram a habilidade das
mulheres em momentos de crise —, mas quando chegam
os momentos de expansão, muitas vezes os homens são
vistos como gestores mais desejáveis por seu gosto pelo ris-
co — derivado das doses mais elevadas de testosterona
que o organismo masculino possui (veja quadro à página
19). "A despeito da questão hormonal, a visão de que a
mulher é menos ousada está mudando simplesmente por-
que as mulheres estão cada vez mais arrojadas no mundo
corporativo", diz Isela."A avaliação da agressividade, da ca-
pacidade de liderança, se dá cada vez mais de pessoa para
pessoa, de forma mais isenta de preconceitos", completa.

"Ter mais mulheres na indústria automobilística é uma
tendência que reproduz a realidade macroeconômica em
que as mulheres são consumidoras de 40% dos carros pro-
duzidos no Brasil, influenciam na compra de 70%, são lí-
deres de 36% dos lares e representam 41% da população
economicamente ativa", diz Young.

"Além disso, para um gestor, de
qualquer que seja o setor, a reali-
dade é simples: se você tem os
melhores talentos, vai ser bem-
sucedido, e quanto maior for
a diversidade da sua equipe,
maiores ainda serão suas
chances de sucesso", argumen-
ta Young, que afirma que na sua



experiência as mulheres sempre mostram grande capa-
cidade e que tendem a se mostrar mais flexíveis e aber-
tas para o novo. Young admite que já soube de outros
gestores que tiveram de lidar com mulheres talentosas
que acharam melhor colocar seu foco em outras áreas
da vida — na maternidade, por exemplo — que não na
carreira. "Nesse caso, quando se trata de executivas com
alto potencial, preferimos respeitar suas decisões", diz
Young."Entretanto, o que tenho visto é que mulheres de
alto potencial acabam recebendo muito apoio da famí-
lia. Conheço maridos que sacrificam sua própria carrei-
ra para apoiar o crescimento profissional da espo-
sa", completa o presidente da GM do Brasil.

As mulheres dizem que hoje os homens come-
çam a perceber que precisam buscar o equilíbrio

entre sua vida pessoal e a
carreira. Mas reconhe-

cem que a realidade
corporativa acaba

propondo desa-
fios para a vida
pessoal. Sônia
conta que uma
viagem de negó-
cios a impediu

de estar com seu
filho no dia do ani-

versário do garoto, então adolescente. "Criei um jeito de
estar presente. Enchi um armário com presentes e escre-
vi bilhetes de aniversário que ele foi encontrando ao lon-
go do dia. Quando nos falamos por telefone foi uma delí-
cia. O resultado é que esse aniversário acabou sendo ines-
quecível para nós dois do jeito mais positivo possível",
conta Sônia, que é a única mulher da casa (até o cachorro
é macho) e fica toda contente quando os filhos levam as
namoradas por ter com quem falar sobre roupas, esmal-
tes e George Clooney. Como se vê, gerir homens é uma das
atividades mais antigas no universo feminino.
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