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A Chrysler LLC está no vermelho e tem cada vez menos mercado nos Estados Unidos. Com 
isso, o diretor-presidente Robert Nardelli está trabalhando no que ele considera ser a raiz de 
muitos dos problemas da montadora: sua maneira de pensar. 
 
Nas décadas em que as Três Grandes de Detroit dominavam o mercado americano de veículos, 
a Chrysler, a General Motors Corp. e a Ford Motor Co. desenvolveram um forte foco 
introspectivo e perderam contato com seus fregueses. Fazer o que calhava para suas próprias 
operações, como manter as linhas de montagem à plena capacidade e vender carros 
praticamente idênticos sob marcas diferentes, geralmente tomava precedência. Fazer carros 
como os fregueses queriam se tornou menos prioritário. 
 
Nardelli agora está tentando limar os velhos hábitos da Chrysler e introduzir conceitos de 
gestão que ajudaram seu ex-empregador, a General Electric Co., a se dar bem. 
 
Hoje, os 300 mais altos executivos da Chrysler vão desligar seus BlackBerries e começar três 
dias de seminários internos voltados a pôr a clientela no banco da frente de todas as 
atividades da companhia. O próprio Nardelli vai liderar uma das sessões sobre cultura 
corporativa de uma empresa voltada ao consumidor. Alguns executivos de empresas de outros 
setores também vão falar sobre gestão de mudanças. 
 
O evento é a peça central de um esforço mais amplo de Nardelli para transformar a cultura da 
Chrysler em um ano. Ele começou este ano com avaliações detalhadas dos 300 executivos 
principais, muitos feitos pelo próprio Nardelli. Os seminários desta semana serão seguidos por 
quatro sessões de treinamento de dois ou três dias cada até o fim do ano. Nardelli também 
está agendando o que ele chama de "bate-papos à beira da lareira" com 10 ou 12 executivos 
diferentes uma ou duas noites por mês para discutir a companhia e seus desafios. 
 
"A maneira tradicional de tocar a companhia nos trouxe aonde estamos", disse Nardelli ao Wall 
Street Journal na semana passada. "Então estamos tentando quebrar alguns dos velhos 
paradigmas." 
 
Desde agosto passado, quando a Cerberus Capital Management LP comprou a Chrysler e o 
nomeou diretor-presidente, Nardelli tem prometido tornar a companhia menor, mais ágil e 
muito mais lucrativa. Mas seu papel tem sido pouco claro. Como recém-chegado ao setor, ele 
geralmente transfere decisões sobre novos veículos para o vice-presidente do conselho, Jim 
Press, que já foi executivo da Toyota Motor Co. Outro veterano da indústria automobilística, 
Tom LaSorda, administra as operações de manufatura. 
 
Nardelli está liderando o esforço para criar uma nova cultura corporativa, disse a diretora de 
recursos humanos, Nancy Rae. "Esse é o grande foco" de Nardelli, disse ela. "Estamos 
alavancando sua experiência" na GE. 
 
Ele não dispõe de muito tempo para suas idéias serem assimiladas. Embora diga que a 
Chrysler está atingindo suas metas financeiras, ele reconhece que a companhia está perdendo 
dinheiro e queimando caixa. E tem sido prejudicada pela alta da gasolina que tem afastado 
consumidores dos modelos maiores que respondem por cerca de 70% das vendas da Chrysller. 
 
Em maio, as vendas da Chrysler nos EUA caíram 25% e devem continuar em declínio porque a 
montadora oferece poucos carros pequenos e nenhum deles vende muito bem. 
 
Além disso, o estilo brusco de Nardelli nem sempre cai bem com os empregados da Chrysler. 
Embora alguns apóiem as novas idéias de gestão, outros a consideram puro papo de consultor. 
Outros dizem que a vontade de descartar os métodos estabelecidos incomoda muita gente. "A 
mensagem subliminar é que somos todos burros", disse uma pessoa que tem trabalhado 
próximo de Nardelli. 
 



Nardelli se meteu numa polêmica em dezembro quando num discurso a um grupo de 
engenheiros da Chrysler descreveu a companhia como "falida operacionalmente". Um artigo do 
Wall Street Journal sobre sua declaração disparou uma série de tensos telefonemas entre 
Nardelli e executivos da Cerberus, inclusive o presidente do conselho, Stephen Feinberg, 
disseram pessoas a par da questão. 
 
Nardelli e Press começaram a pensar em mudar a cultura da Chrysler logo depois de chegarem 
e observarem algumas práticas preocupantes. Promoções geralmente eram dadas por tempo 
de serviço em vez de desempenho. Previsões de venda otimistas demais levavam a fraco 
planejamento e decisões ruins. 
 
Também observaram uma tendência de usar as peças mais baratas possíveis, mesmo 
comprometendo a qualidade. Para mudar isso, Nardelli fez dezenas de altos executivos ler 
"The Ice Cream Maker" ("A Máquina de Sorvete"), um livro sobre qualidade do consultor Subir 
Chowdhury, dizem pessoas por dentro do assunto. Ele também nomeou um diretor de clientes, 
com poderes para trabalhar por qualquer departamento para melhorar os níveis de satisfação 
dos clientes.  
 
Press, enquanto isso, tem trabalhado para refinar os carros. Alguns meses atrás, ele dirigiu um 
chamado Challenger pouco antes de entrar em produção. O carro tem um botão de ignição, 
em vez de chave, mas Press estava preocupado porque era preciso segurar o botão até o 
motor pegar, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. "Pra que ter uma ignição com 
botão", indagou Press, lembra essa pessoa. 
 
No último minuto, o carro recebeu um novo botão que basta apertar e soltar. Press acredita 
que isso cria um experiência mais elegante para o consumidor, disse essa pessoa. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18 jun. 2008, Empresas, p. B9. 


