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Ele saiu de Pereira para estudar economia e, no BC em Bogotá, foi assediado pela GM para 
cuidar do caixa da montadora pelo mundo. 
 
Pereiranos de sucesso estão por toda a parte. Alguns chegaram até a lua - "não como 
alucinados, mas como pilotos qualificados". Outros foram ministros, diplomáticos e houve o 
caso até de um ser eleito presidente da República (César Trujillo). Foi mais ou menos assim 
que o jornal "El Diario del Otún" anunciou, no mês passado, a descoberta de mais um caso de 
um colombiano nascido em Pereira que ganhou projeção internacional. Jaime Ardila, um dos 
quatro filhos de uma família de plantadores de café na cidade, assumiu o comando da General 
Motors na América do Sul, dizia a reportagem. "Só nos falta agora que o Deportivo Pereira 
ganhe o campeonato de futebol". 
 
O economista Jaime Ardila, nasceu em Pereira, a 359 quilômetros de Bogotá, há exatos 55 
anos. Viveu pouco tempo por lá. Mas mantém fortes vínculos com a cidade da região central 
da Colômbia. Pelo menos uma vez por ano ele visita os parentes, amigos e a sua plantação de 
café, espalhada por 20 hectares. É uma área pequena, reconhece o executivo. De um lado, o 
espaço modesto serve para garantir a qualidade do grão. Mas por outro, indica que se trata de 
uma atividade muito mais ligada ao sentimento do que à formação de riqueza. "É um negócio 
que faço por amor", explica. 
 
Ardila já passou praticamente metade da vida fora da Colômbia. Tudo começou quando ele, 
funcionário do governo, foi seduzido para trocar o serviço público por um emprego na GM, 
então a maior fabricante de veículos do mundo.  
 
O rígido controle de preços que os governos da América do Sul exerciam sobre a indústria, na 
década de 80, acabou aproximando os executivos dos técnicos do poder público. A convivência 
acabou levando empresários para a vida pública e também homens do setor público para 
dentro da indústria.  
 
O contato com multinacionais começou em 1984, quando Ardila, aos 29 anos, trabalhava como 
analista no Banco Central da Colômbia. O jovem integrava a equipe do controle de preços, 
sistema que também existia no Brasil. À época os ajustes de preços dependiam da inflação do 
mês e da desvalorização da moeda. Os embates entre governos e empresas eram notórios.  
 
Certo dia o então vice-presidente da General Motors - o cargo que equivale ao que Ardila 
acabou de assumir - o convidou para trabalhar na companhia. Fascinado pelas finanças, Ardila 
disse que aceitaria o convite mediante a chance de passar um ano ou dois em Nova York, onde 
está a área das finanças da multinacional.  
 
Mr. McCormack cumpriu a promessa. Ardila partiu para a vizinhança de Wall Street junto de 
Marta, a esposa, fascinada com a ideia de passar uma rápida temporada em Nova York. 
 
Jaime Ardila é um executivo carismático, elegante e requintado. Gosta de música clássica e 
hoje joga tênis e golfe nas horas vagas. Tem memória excelente e sempre conversa com o 
olhar direto nos olhos do interlocutor. Fala de maneira precisa, sem devaneios. Apesar de ter 
ficado em dúvida entre os cursos de Economia e Medicina quando jovem, está claro que se 
trata de um homem de finanças nato. A sua história confirma.  
 
O casal Ardila, que já apreciava música clássica quando jovem, passou boa parte das noites 
dos dois anos vividos em Nova York nas salas de concerto da cidade. "Morávamos em frente 
ao Metropolitan", justifica o executivo. Dessa maneira, foram por terra os planos de juntar 
dinheiro nos Estados Unidos para comprar uma casa na Colômbia. "Gastamos tudo", diz. 
 
Se as noites eram de diversão, os dias eram de trabalho duro. Ardila integrava a tesouraria da 
GM . Se de um lado, o jovem executivo pouco entendia sobre a disciplina da organização 
americana, por outro, a estrutura o encantava. Mesmo quem fazia trabalhos menores, como 



ele, tinha de esperar até as 3h, 4h da madrugada em dias de reunião da direção - para o caso 
de surgir alguma dúvida. "Aprendi que é difícil ter excelência nas grandes decisões se não se 
tem isso nos detalhes", afirma.  
 
A disciplina de uma montadora que na época era dona de 43% do mercado americano e que 
ainda não era incomodada pelos concorrentes japoneses ensinou muito ao economista. Ali, 
Ardila participou de decisões importantes como as compras de empresas de tecnologia EDS e 
Hughes Electronics. A ideia era integrar a produção de veículos com os sistemas eletrônicos. 
Mais tarde, a integração trouxe prejuízos à companhia, que acabou vendendo essas empresas.  
 
A intenção de Ardila de ter uma experiência internacional para, em seguida retornar à 
Colômbia, não se concretizou. O mesmo vice-presidente que foi procurá-lo no Banco Central 
colombiano decidiu convidá-lo para acompanhá-lo na Alemanha, para ajudar no comando da 
Opel, marca europeia da GM.  
 
Foi a vez de Ardila ingressar na área operacional. A cidade de Wiesbaden não trazia aos jovens 
a mesma empolgação de Nova York. Mas a carreira prometia. Sem filhos, foi ainda mais fácil 
trocar de país. A proposta seguinte da direção da GM também foi tentadora: Londres. O que 
mais atraiu Ardila foi a ideia de voltar para a cidade onde havia cursado mestrado como 
bolsista, a London School of Economics.  
 
A rotina no Reino Unido era cuidar dos custos e orçamentos da Vauxhall, a divisão inglesa do 
grupo. Para chegar ao escritório, em Luton, ele tinha que dirigir 55 quilômetros. Mas valia a 
pena residir na capital inglesa: "Me impressionei ao ver como o povo inglês tem tolerância e 
respeito à privacidade alheia".  
 
Um ano e meio depois, Marta já não queria sair de Londres. Mas o marido recebeu mais um 
convite para mudar de país. O destino foi a Cidade do México. O cargo de tesoureiro era 
desafiador: o acordo Nafta começava a ser costurado e a GM iniciava a construção de uma 
base industrial no México para abastecimento do mercado americano. Na fronteira, a Delphi, 
divisão de autopeças do grupo, tinha 60 unidades das chamadas de "maquiladoras", que 
montavam componentes eletrônicos como rádios para automóveis. Ardila tinha que gerenciar o 
caixa de toda essa estrutura e ainda era responsável pelas negociações com bancos, seguros e 
impostos.  
 
Foram mais dois anos. A parada seguinte foi Chile, onde ele assumiu o cargo de chefe das 
operações financeiras. No mesmo país ele teve a sua primeira experiência como presidente de 
uma filial da montadora. Ele assumiu o comando da operação da GM chilena numa época em 
que a empresa ainda tinha uma fábrica no país, de veículos comerciais.  
 
Mais três anos de atividade intensa na área financeira. Até o dia em que ele decidiu deixar a 
companhia. Em 1995 Jaime Ardila anunciou à direção da GM que estava de mudança para 
Bogotá para trabalhar no banco de investimentos Rothschild.  
 
Mas, então, aconteceu com Ardila um processo muito comum entre executivos da indústria 
automobilística. O setor o havia seduzido. A paixão pelos carros contaminou até aquele que 
havia passado passado 11 anos fazendo contas na fabricante de automóveis. 
 
"No trabalho em banco não existe o contato com o produto, é algo menos tangível", explica. 
Dois anos depois, o presidente da GM na Argentina, Walter Wieland (que já foi presidente da 
filial brasileira) telefonou para Ardila e, em nome do então presidente da empresa na América 
Latina, Richard Nerod, fez o convite para que ele voltasse à companhia.  
 
"Volto se for para ser presidente da GM na Colômbia", disse. Ele achava ter o direito, depois de 
tanto tempo, de comandar a filial da companhia em seu próprio país. Além disso, ele e Marta 
queriam, na ocasião, estar mais próximos da família.  
 
A proposta foi aceita desde que antes ele passasse uma temporada pelo Equador, onde a 
montadora precisava de alguém para concluir a compra de uma empresa e vender outra.  



 
Nessa época quem comandava a GM na América Latina era Frederick Henderson, o mesmo que 
deixou o cargo de presidente mundial quando a companhia passou para o comando do governo 
de Barack Obama, no final de 2008.  
 
"Se mais nada acontecer à minha carreira já estou agradecido", disse Ardila a Henderson. Mas 
havia ainda muito pela frente. Depois de dois anos no comando da filial colombiana, ele foi 
chamado novamente por Henderson. A empresa precisava de alguém na Argentina. Dois anos 
em Buenos Aires não fariam mal a ninguém, pensou o casal Ardila.  
 
Mas o pior estava por acontecer. No novo domicílio, Ardila estava preocupado com a economia 
e foi falar com o governo, repetindo o procedimento dos executivos das montadoras que o 
procuravam nos seus tempos de Banco Central na Colômbia. 
 
Mas o então ministro da Economia da Argentina, Domingo Cavallo, lhe garantiu que nada iria 
acontecer com o sistema da paridade cambial. Não foi o que ocorreu e a crise, em 2001, 
explodiu no meio da gestão de Ardila. Apesar da retração na demanda interna (o mercado 
encolheu de 660 mil para 100 mil veículos por ano), não houve demissões na GM graças a um 
contrato de exportação de Corsa para o Brasil.  
 
O que Ardila não havia contado a ninguém na época é que no último acordo com a direção da 
GM ele acenou com o interesse em comandar a filial brasileira algum dia. A ideia ficou mais ou 
menos acertada. Mas, antes disso, ele foi deslocado para Miami. Não havia como recusar o 
novo cargo: chefe das finanças da região que à época abrangia América Latina, Oriente Médio 
e África. Foram quatro anos e meio. O casal Ardila gostou de viver em Miami e tem até hoje 
um apartamento na cidade.  
 
O comando do Brasil veio em seguida, há três anos. "Foi uma das experiências profissionais 
mais enriquecedoras", conta. A complexidade tributária e trabalhista no país ainda são um 
desafio, segundo o executivo.  
 
O fim da fase de comando da GM do Brasil coincidiu com a reestruturação mundial da GM. A 
empresa encolheu nos EUA e criou uma divisão chamada operações internacionais, que incluia 
tudo o que estava fora da América do Norte.  
 
Há pouco mais de um mês, o presidente mundial da GM, Ed Whitacre, concluiu que as 
atividades fora dos EUA estão crescendo aceleradamente, o que torna difícil agrupar tudo em 
uma só divisão. Ao mesmo tempo, o reconhecimento do potencial da equipe de criação 
brasileira e a pujança do mercado interno dão à filial do Brasil força suficiente para liderar a 
operação sul-americana. 
 
Desde o início de julho, Ardila se reporta diretamente a Whitacre. Os americanos também 
concluíram que não faz sentido comandar a América do Sul em Miami. O escritório da fábrica 
de São Caetano do Sul tem novo líder e mais autonomia. Para o cargo deixado por Ardila, a 
presidência da GM do Brasil, assume Denise Johnson, executiva que vem da área de 
manufatura e recursos humanos em Detroit. Johnson vem sendo procurada para entrevistas, 
já que é a primeira mulher a ser presidente de uma montadora no Brasil. Mas, por enquanto, 
ela ainda está apenas procurando uma moradia.  
 
Jaime diz que vai usar a equipe brasileira para cuidar da operação que abrange dez países, 
sete fábricas, 33 mil funcionários e um faturamento anual de US$ 16 bilhões. Isso equivale a 
10% da receita mundial da companhia. A GM não é a líder no Brasil, mas está no primeiro 
lugar somando todos os países da região, com 20% de um mercado que deverá somar este 
ano 5 milhões de unidades. 
 
Ardila parece orgulhoso de estar no setor num momento em que a indústria automobilística 
está prestes a passar pela mais profunda revolução tecnológica desde a invenção do 
automóvel: a troca de motorização, que dará lugar a energias renováveis.  
 



O novo cargo também traz, além da ascensão profissional, um certo conforto. As viagens até 
Pereira serão mais curtas do que nos tempos de Europa ou EUA. A plantação de café não 
precisa tanto de Jaime Ardila. O cunhado é quem cuida. Mas como diz o executivo, há negócios 
que se fazem por amor. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 ago. 2010, Empresas, p. B5. 


