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A revista Exame foi a Crotonville para descobrir como funciona o incensado centro de 
treinamento da GE — e por que é tão difícil copiá-lo de executivos. 

Na história do capitalismo, são raros os exemplos de empresas que se tornaram sinônimo de 
excelência em alguma competência dos negócios. A montadora japonesa Toyota, por exemplo, 
criou há mais de quatro décadas um modelo de produção que até hoje é copiado em todo o 
globo. O Google, com apenas dez anos de história, conseguiu associar seu nome de modo 
inexorável à inovação.  

O varejista Wal-Mart notabilizou-se pela implacável capacidade de cortar custos. Quando o 
assunto é treinamento de executivos, nenhuma empresa do planeta é tão incensada quanto a 
americana GE. Com mais de 330 000 funcionários espalhados por 100 países e atuando em 
ramos tão diferentes quanto energia e entretenimento, a GE é uma máquina de formação de 
novas lideranças. Em seus 130 anos de história, nenhum de seus 12 presidentes foi recrutado 
fora da companhia — todos foram pacientemente forjados dentro da própria cultura.  

Para capacitar seus atuais e futuros líderes, a GE investirá em 2008 quase 1,2 bilhão de 
dólares (para efeito de comparação, esse valor é equivalente ao faturamento da subsidiária 
brasileira da Avon no ano passado). Nesse processo de formação, seus executivos não são 
despachados para escolas de negócios badaladas, como as americanas Wharton e Harvard ou 
a francesa Insead. Seu destino é um só: Crotonville, o lendário centro de treinamento da GE, 
que ocupa uma área de 220 000 metros quadrados na pequena cidade de Ossining, localizada 
a pouco mais de 1 hora da cidade de Nova York. “Os programas de Crotonville ajudam nossos 
executivos a fazer as mudanças necessárias e a entregar resultados num ambiente de 
negócios que está mudando constantemente”, afirmou a EXAME o americano Jeff Immelt, 
presidente mundial da GE e substituto do mítico Jack Welch (ambos, aliás, ex-alunos de 
Crotonville). 

A própria existência de Crotonville dá uma medida da importância da formação de pessoal na 
estratégia da GE. Trata-se, sem meias-palavras, da maior fábrica de executivos do mundo. 
Poucas empresas contam com uma universidade própria para treinar seus líderes — 
McDonald’s e IBM estão nesse seleto grupo. Nenhuma outra sequer se aproxima, em tamanho 
e tradição, do centro criado há mais de 50 anos pela GE.  

Quem visita Crotonville imediatamente se sente transportado para um cenário típico de um 
campus de universidade americana. Uma alameda sinuosa dá acesso a um conjunto de 
edifícios baixos, que abrigam salas de aula, dormitório, restaurante e até academia de 
ginástica. Apesar do clima bucólico, os 9 000 executivos da GE que circulam por ali todos os 
anos têm pouco tempo para relaxar. Como Immelt faz questão de ressaltar, o objetivo ali é 
aprender e, principalmente, produzir resultados. Trata-se de uma tarefa particularmente 
desafiadora para uma companhia que, a despeito de bons números financeiros, recentemente 
vem sendo punida pelo mercado de capitais — nos últimos 12 meses, as ações da companhia 
perderam quase 35% de seu valor. Por isso, o ritmo em Crotonville é acelerado.  

Normalmente, as aulas começam às 8 horas da manhã e só terminam no final da tarde. Nos 
intervalos e durante as refeições, é comum que os alunos aproveitem para estudar ou fazer 
trabalhos em grupo. “Só tenho tempo para falar com meu escritório, na Índia, às 6 horas da 
manhã. O resto do dia é tomado pelas aulas”, afirmou Aashish Sonawala, vice-presidente de 
marketing e vendas da área de aviação da subsidiária indiana da GE, durante um dos cursos 
de liderança ministrados em julho. 



Crotonville é a parte mais visível de uma azeitada engrenagem de recursos humanos. Para 
gerenciar a carreira de centenas de milhares de funcionários, a GE conta com um sistema de 
avaliação rígido e constante — processo que se desdobra pelo ano todo. É com base nessas 
avaliações que a empresa identifica seus talentos e descarta quem não tem condições de 
crescer na companhia. O rigor do sistema garante que a GE saiba quem são os prováveis 
sucessores nas principais posições da empresa. “O conselho de administração tem um arquivo 
com 25 nomes de possíveis candidatos à presidência daqui a 13 anos”, afirmou a EXAME o 
consultor Ram Charan, que há 35 anos dá aulas em Crotonville. “Pode ser que nenhum deles 
venha a ser o CEO, mas todos serão desenvolvidos para isso.” Foi justamente esse o caminho 
percorrido pelo atual presidente, Immelt. Engenheiro, ex-jogador da liga universitária 
americana de basquete, ele foi contratado pela GE aos 26 anos de idade. Passou por diversas 
áreas da companhia até entrar na lista de 40 possíveis sucessores de Jack Welch. Seu 
processo de escolha levou seis anos, cinco meses e dois dias. Os outros dois finalistas — 
James McNerney e Robert Nardelli — deixaram a companhia tão logo foi anunciado o vencedor 
e hoje ocupam a presidência da Boeing e da Chrysler, respectivamente. 

Um dos segredos do sucesso de Crotonville é que o centro de treinamento tem uma 
programação voltada para a vida real — e não para o mundo acadêmico. “É uma filosofia de 
educação, não um bando de cursos”, afirma o guru indiano Vijay Govindarajan, que 
recentemente assumiu os cargos de consultor-chefe de inovação da GE e professor residente 
de Crotonville. Boa parte das aulas se dá em cima de estudos de casos (um formato que fez a 
fama de Harvard) e é conduzida por ex-executivos da GE, que conhecem de perto os desafios 
da empresa. Um dos tópicos atualmente presentes nos cursos é o estudo de fórmulas para 
acelerar o processo de globalização da companhia — e como conviver com a diversidade de 
negócios e culturas que isso envolve. Essa é uma preocupação que faz parte da agenda 
pessoal de Immelt. Desde que assumiu o comando da GE, em 2001, Immelt fez da 
globalização uma de suas principais bandeiras. Sob sua gestão, a GE abriu seus primeiros três 
centros de pesquisa fora dos Estados Unidos — na Índia, na China e na Alemanha.  

Em 2007, pela primeira vez em sua história, mais de 50% do faturamento de 172 bilhões de 
dólares da companhia veio de fora dos Estados Unidos. Outro tema debatido pelos corredores 
de Crotonville é como lidar com a chamada geração Y, formada por profissionais que hoje 
estão na casa dos 20 e poucos anos de idade e para quem valores como tempo de casa e 
hierarquia fazem pouco (ou nenhum) sentido. “Até 2010, quase 30% dos funcionários da GE 
serão da geração Y. Precisamos aprender a nos relacionar com eles”, afirma Jayne Johnson, 
diretora dos cursos de liderança de Crotonville. 

Para qualquer executivo da GE, receber uma indicação para participar de um treinamento em 
Crotonville significa a confirmação de que ele (ou ela) faz parte da lista de grandes apostas da 
companhia. De recém-contratados a veteranos de casa, apenas os melhores são selecionados. 
Porém, nem sempre foi assim. Quando Welch assumiu a presidência da empresa, em 1981, as 
temporadas em Crotonville haviam se tornado uma espécie de rito de passagem para a 
aposentadoria dos executivos ou, na melhor das hipóteses, um prêmio de consolação para os 
que não eram promovidos. Enquanto realizava a maior onda de compras e vendas de negócios 
da história da empresa — foram 1 000 negociações em duas décadas —, Welch tratou de 
revitalizar Crotonville. Para o “executivo do século”, como ele foi chamado pela revista 
americana Fortune, nada seria tão importante para o crescimento contínuo da GE quanto a 
qualidade de seu pessoal. Welch passou a visitar o centro de treinamento pelo menos duas 
vezes por mês. Immelt vem adotando a mesma estratégia de seu antecessor e colocou o 
treinamento dos executivos como prioridade absoluta. Além de indicar os temas que serão 
estudados pelos executivos mais graduados, ele costuma visitar Crotonville quinzenalmente — 
prática incorporada também pelos vice-presidentes da empresa. O contato próximo com o 
comando da companhia é um dos aspectos mais valorizados por quem participa dos cursos. 



“Não imaginava que a alta administração seria tão acessível”, afirma o brasileiro Alfredo de 
Matos, gerente-geral de otimização e controle da área de energia da GE para a América Latina, 
que conheceu Crotonville neste ano. Matos ficou impressionado também com a rede de 
relacionamentos que conseguiu construir — o networking acontece não apenas durante as 
aulas mas também na chamada White House, uma construção centenária localizada no 
coração de Crotonville onde os estudantes se reúnem à noite para tomar cerveja e disputar 
partidas de sinuca. No curso que ele fez em maio, havia 74 executivos de 30 países. “Graças 
aos contatos feitos lá, agora consigo com mais facilidade informações sobre outras operações 
da empresa no mundo.” 

O segredo do treinamento eficiente 

Como a GE conseguiu montar uma 
máquina de formação de executivos 

1 - Cursos para a vida real 
Os programas são definidos em razão da 
necessidade da empresa. Alguns temas de 
estudo são sugeridos pelo próprio Jeff 
Immelt, presidente da GE 

2 - Só os melhores participam 
Os executivos que participam dos 
treinamentos em Crotonville são 
selecionados de acordo com seu 
desempenho e seu potencial de 
crescimento. Ou seja: quem é escolhido 
sabe que está na lista dos principais 
talentos da companhia 

3 - Os líderes prestigiam 
Todo o alto escalão da GE (presidente e 
vicepresidentes) prestigia os treinamentos 
— o que acaba tornando as aulas uma 
espécie de “vitrine” para os alunos e uma 
excelente oportunidade para que eles 
tenham acesso direto aos líderes da 
companhia 

4 - Nada de blablablá 
As aulas têm um caráter prático e, muitas 
vezes, funcionam no modelo de estudo de 
caso (analisando problemas reais 
enfrentados pela companhia). Em geral, 
os professores são exexecutivos da GE 

5 - Imersão total 
Como os programas de treinamento são 
de imersão — podem durar até três 
semanas —, os alunos têm a chance de 
deixar um pouco o dia-a-dia do trabalho e 
mergulhar no aprendizado. Durante os 
cursos, eles ficam em Crotonville em 



tempo integral e não vão para casa nem 
nos fins de semana 

6 - Incentivo ao convívio social 
A estrutura de Crotonville estimula os 
alunos a fazer networking. O centro 
dispõe de academia, quadras de tênis e 
até de um bar onde os executivos se 
encontram todas as noites 

7 - Investimento consistente 
Mesmo nos momentos de desaceleração 
econômica, a GE não faz cortes em seu 
orçamento de treinamento. Em 2008, a 
empresa vai investir 1,2 bilhão de dólares 
na educação de seus quase 330 000 
funcionários (não apenas em Crotonville, 
mas em todo o mundo) 

 

A combinação de alunos escolhidos a dedo com aulas de primeira linha e apoio da alta direção 
acabou transformando Crotonville numa espécie de laboratório da GE. “O conceito 
Ecomagination, por exemplo, nasceu durante conversas em Crotonville”, afirma a executiva 
Susan Peters, vice-presidente de desenvolvimento executivo da GE e responsável pelo centro 
de treinamento. Susan refere-se ao projeto capitaneado por Immelt de lançar produtos e 
serviços “verdes” — de turbinas de avião que emitem menos gases de efeito estufa a sistemas 
de automação residenciais que economizam água e energia. Immelt está longe de ser um neo-
hippie. Sua aposta na estratégia sustentável é pragmática — ele costuma dizer que “green is 
green”, estabelecendo uma relação direta entre produtos “verdes” e dólares. No ano passado, 
o faturamento da linha Ecomagination foi 14 bilhões de dólares, pouco mais de 8% das 
receitas totais da companhia. “A GE tem um portfólio enorme de negócios. Eles vêm e vão. 
Mas Crotonville não muda nunca, é a cola que une a empresa”, afirma Govindarajan. 

Trata-se de uma “cola” difícil de ser copiada. Embora Crotonville receba a visita de quase 500 
clientes por ano, quem já esteve lá para conhecer o centro de treinamento admite que não é 
fácil replicar seu modelo. A gaúcha Vanda Amorim, gerente de capacitação e desenvolvimento 
da Gerdau, participou de um programa de dois dias em Crotonville, em fevereiro de 2007, ao 
lado de outros 13 executivos da siderúrgica brasileira. “Fiquei impressionada com a 
simplicidade e a eficiência do processo”, diz Vanda. Para a executiva, embora o centro de 
treinamento não tenha nada que seja exatamente inédito no mundo corporativo, tudo funciona 
de forma consistente — do programa dos cursos à presença freqüente da alta administração. 
Também pesa a favor a experiência em ensino acumulada ao longo das últimas cinco décadas. 
E, claro, o fato de o treinamento ser considerado um aspecto central da estratégia da empresa 
— e não o alvo preferido da tesoura ao primeiro sinal de dificuldades. “Esse conjunto é muito 
difícil de ser reproduzido.” 

O intenso movimento de internacionalização da GE acabou por criar um dilema para 
Crotonville: abrir ou não outros centros de treinamento fora dos Estados Unidos? Obviamente, 
seria mais fácil treinar executivos asiáticos perto de casa do que fazê-los atravessar metade do 
globo. A multiplicação, porém, poderia ter alguns efeitos colaterais. Grande parte do apelo de 
Crotonville hoje é a presença constante da alta administração — algo que muito 
provavelmente se perderia longe da matriz. Além disso, com vários centros regionais, seria 



mais difícil a interação com colegas do mundo todo, como acontece atualmente. Será que a 
própria GE teria capacidade para copiar Crotonville? “Essa é uma pergunta para a qual ainda 
não temos resposta”, afirma Susan Peters. 
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