
Receita de um homem do mundo para o executivo vencer e ser feliz 
 
"Creio que uma das bases para a liderança multicultural é a empatia", disse Carlos Ghosn, o 
homem a quem se credita ter realizado uma reviravolta na montadora japonesa Nissan.  
 
"Mesmo que essas frases não sejam muito populares atualmente, diria que ame o país e a 
cultura nos quais você vive. E tente aprender sobre os pontos fortes, não se centralize nas 
fraquezas, e garanta que todas as pessoas que está trazendo com você tenham a mesma 
opinião."  
 
CEO da Renault e Nissan, e vencedor do prêmio Insead Transcultural Leadership Award, Ghosn 
diz que o fato de ter tido a experiência de crescer em diferentes países - não por escolha, mas 
por coincidência, devido a circunstâncias familiares o ajudaram muito na vida.  
 
Ghosn nasceu no Brasil de pais libaneses em 1954. Posteriormente se mudou para Beirute 
onde completou os estudos em um colégio jesuíta. Depois se formou em Engenharia pela École 
Polytechnique e École des Mines de Paris, e é cidadão francês. Ghosn enfatiza a importância de 
cultivar no caráter uma certa inclinação para viver em novos ambientes.  
 
"Se é preciso trabalhar, e em particular fazer algo significativo em um país, será mais fácil se 
estiver conectado com esse país, gostar dele, respeitar seu povo, e ter curiosidade a respeito 
de sua cultura", diz o executivo.  
 
Sustenta que essa postura faz uma grande diferença, porque as pessoas nesse lugar, e que 
trabalham ao seu redor, irão notar se você está ou não conectado ao país e se vive feliz ali, 
curioso e atento. "Se assim for, irão desculpar muita coisa em você", acrescentou.  
 
Quando Ghosn foi ao Japão fazia só vaga idéia sobre a cultura. Então, descobriu conceitos que 
até então ignorava - como, por exemplo, entrar no elevador antes de uma mulher. Explicou 
que, embora isso seja considerado "muito grosseiro" nos países ocidentais, não fazê-lo no 
Japão parecerá violação do código cultural japonês. Embora sua missão fosse ajudar a 
revitalizar um ícone do setor automotivo japonês, diz Ghosn, a experiência não foi 
simplesmente realizar um trabalho, e sim descobrir uma nova cultura, o que foi muito 
gratificante.  
 
"Quando se tem equipe muito diversificada pessoas vindas de diversos ambientes, culturas, de 
sexos e idades diferentes terá grupo mais criativo, possivelmente conseguindo melhores 
soluções, e enquadrando-o em caminho bastante inovador sem muitas idéias preconcebidas." 
Em relação à igualdade dos sexos, Ghosn diz que quando começou na Nissan, apenas 1% do 
alto gerenciamento da empresa era constituído por mulheres. Embora isso fosse duas vezes 
mais, frente à concorrência, Ghosn estava determinado a elevar o número de mulheres 
executivas ainda mais. Atualmente o gerenciamento do sexo feminino é de 5%, e a meta é 
aumentar esse percentual para 10%.  
 
Ghosn alega que embora tais objetivos sejam bons, o mais importante é estabelecer uma 
tendência duradoura e viável para as mulheres, que provará que diversificar dá certo. Quando 
se trata de sustentabilidade, Ghosn informa que a aliança Renault-Nissan almeja fabricar 
carros elétricos. E o potencial de mercado é grande, acrescenta, com uma demanda estimada 
para dez milhões desses veículos.  
 
Embora o CEO da Nissan goste do conceito de veículos a hidrogênio, diz que no momento se 
focaliza no carro elétrico. "Não é fácil produzir hidrogênio nem fornecê-lo hoje em dia."  
 
"Portanto levará algum tempo antes que se possa estabelecer uma rede de distribuição de 
hidrogênio. Enquanto isso, de certo modo estamos mais preparados para os carros elétricos, 
devido à parte de distribuição."  
 
À medida que os países em desenvolvimento se tornam cada vez mais prósperos, mais e mais 
pessoas irão desejar possuir um carro. Entretanto o impacto ambiental poderá ser minimizado 



caso o setor automotivo se encaminhe para uma tecnologia com 0% de emissões de gases 
estufa, explicou Ghosn.  
 
"Todo o crescimento está no mercado de expansão China Rússia , Índia , Oriente Médio, Brasil. 
É aí onde está o crescimento. E é normal para uma montadora desejar fornecer carros para o 
maior número possível de pessoas", anunciou. "Agora nossa missão é garantir que isso seja 
sustentável, e é por isso que acredito existir futuro para carros não poluentes."  
 
Os biocombustíveis surgiram como possível resposta, mas a solução poderá trazer seu próprio 
leque de problemas, já que irá requisitar o uso de terras para colheitas para biocombustíveis e 
não para alimentos. Ghosn diz que ninguém deve precisar escolher entre, digamos, etanol 
para carros e alimentos para as pessoas. "Queremos estar em uma situação em que o etanol 
para os carros seja bom complemento e não concorrente dos alimentos."  
 
Será que a Renault alcançará suas ambiciosas metas de vendas para 2009, em especial 
quando os analistas acreditam que isso envolverá conseguir crescimento de dois dígitos este 
ano? Ghosn responde que não faz sentido estabelecer objetivos fáceis de alcançar. "É arriscado 
inovar e ser criativo para satisfazer as metas. Mas é o preço a pagar pelo desenvolvimento," 
diz. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 19 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C1 


