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Executivo da GM tem blog próprio; os da Ford e da Fiat recorrem a
e-mails; e o presidente da Volkswagen prefere conversar em almoços

Blogee-mailaproximam
presidentedefuncionário

NAWEB-YoungavisoufuncionáriospeloblogquemontadorasasiáticassãoumaameaçaàGMbrasileira

COMUNICAÇÃOEMPRESARIAL

SERGIO CASTRO/AE - 19/1/2007

Cleide Silva

Executivos de montadoras es-
tão criando canais próprios pa-
ra se comunicar com os funcio-
nários.Háduassemanas,opre-
sidentedaGeneralMotors,Ray
Young, inaugurou o Blog do
Ray, no site interno da compa-
nhia, e recebeu, no primeiro
dia, 2.341 visitas e 52 comentá-
rios. O presidente da Fiat fala
com os funcionários por intra-
net. As mensagens recebidas
peloe-mail sãorespondidasnos
fins de semana, quando tem
mais tempo para a leitura.
Nocargohátrêsmeses,opre-
sidente da Volkswagen, Tho-
mas Schmall, prefere convidar
gruposdecincoaseis funcioná-
riosacadaduassemanasparao
almoço. Já o presidente da
Ford, Marcos Oliveira, envia
mensagens padronizadas via
e-mail, mas as reações dos tra-
balhadores passam por tria-
gem antes de voltar para ele.
Young decidiu criar seu blog
umdia após retornar daChina,
terrade seuspais.Ele quisdivi-
dir comos trabalhadores o sus-
toque levouaoconstatarqueos
carroschinesesestãomaisboni-
tos e com melhor qualidade.
“Havia a idéia de que os produ-
tos da China eram ruins, mas
isso já não émais correto”, diz.
Na primeira mensagem no
blog,Youngafirmaque“asmon-
tadoras asiáticas são uma real
ameaça à GM do Brasil” e que
“éprecisodesenvolverumares-
posta competitiva rapidamen-
te”. Ele tem atualizado o blog

comcerta freqüência. Já foram
novemensagensecadaumare-
cebeu em média 20 comentá-
rios, vários comsugestõespara
enfrentar os chineses.
Schmall, um alemão que do-
minao idiomaportuguês, intro-
duziu, desde sua chegada ao
País, em janeiro,o “almoçocom
o presidente”. A cada 15 dias,
escolhealeatoriamenteumgru-
po de funcionários e os convida
para umalmoço na fábrica.
“Comecei com os mensalis-
tas e logo chegará a vez dos ho-
ristas”, dizSchmall, que afirma
ter interesse especial pelos co-

mentários sobre o que não está
bom na fábrica. “Não quero sa-
ber do que vai bem,mas do que
está ruim e podemelhorar.”
CledorvinoBelini,daFiat,co-
loca um comunicado na intra-
net da companhia em média
uma vez ao mês. Os funcioná-
riospodemresponderaoe-mail
diretamente e ele garante que
lêerespondetodosnosfinaisde
semana, em casa. “São comen-
tários sobre os novos carros,
participação nomercado, fatos
relevantes”, informa umporta-
voz damontadora.
Na Ford, o presidente, Mar-

cos de Oliveira, que passou
os últimos anos nos EUA e
assumiua filial brasileira em
dezembro,enviamensalmen-
te um e-mail aos funcioná-
rios e coloca uma cópia no
mural para os que não têm
acessoà internet.As respos-
tas no correio eletrônico são
lidas antes por um funcioná-
rio, que seleciona algumas
delas para serem repassa-
das ao chefe. ●
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