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T A D O R A S , todos os 
assuntos costu
mam girar em tor
no de um único 
tema: carros. Qual 

modelo tem o motor mais potente, que 
versão consome menos combustível 
ou qual lançamento apresenta o me
lhor design. Pois no dia 22 de junho o 
tópico mais recorrente em todas as 
rodinhas de conversas na sede da sub
sidiária brasileira da General Motors, 
em São Caetano do Sul, na Grande São 
Paulo, era bem diferente. Os comen
tários giravam em torno de uma mu
lher — mais especificamente, da exe
cutiva americana Denise Johnson. Aos 
43 anos de idade, casada e mãe de três 
filhos, ela havia sido escolhida para 
substituir o colombiano Jaime Ardila 
no comando da operação brasileira — 
a terceira maior da montadora no 
mundo, atrás de Estados Unidos e 
China — a partir do dia 1º de julho. O 
despacho-relâmpago da matriz em 
Detroit, emitido por volta das 10 horas 
da manhã, pegou todos na empresa de 
surpresa. Não somente pelo óbvio fa
to de Denise ser, bem, uma mulher — a 
primeira em toda a história automoti
va nacional —, mas por ela ser prati
camente uma desconhe
cida até pelos executivos 
da GM americana. (Em 
dezembro do ano passa-



do, ao anunciar a promoção de Deni
se à vice-presidência de relações tra
balhistas da montadora, o presidente 
mundial da GM, Edward Whitacre, 
recebeu-a diante de 800 funcionários 
dizendo "preciso ter certeza de que 
te conheço também". A frase veio lo
go após Whitacre cometer uma gafe 
com o nome de outro executivo, pro
movido a chefe global de engenharia.) 
"Passamos a tarde pesquisando sobre 
a nova presidente na internet", diz 
um executivo da GM. 

A enxurrada de especulações ofus
cou até mesmo as discussões sobre a 
maior mudança na estrutura interna
cional da GM dos últimos anos. No 
novo organograma, Denise responderá 
a Ardila, promovido a diretor da recém-
criada GM América do Sul. Até então, 
o Brasil fazia parte de um grupo conhe
cido como LAAM, que contava com 
uma miscelânea de países, incluindo 
Oriente Médio e Africa. "A operação 
brasileira deve ganhar mais autonomia, 
uma vez que Ardila responderá direta
mente a Whitacre", diz Corrado Ca-
pellano, da consultoria Creating Value, 
especializada no setor automotivo. "No 

chama a atenção é seu perfil. "Ela nun
ca comandou uma operação tão grande 
quanto a brasileira", diz o analista de 
um grande banco estrangeiro. "Sua as
censão na GM é totalmente atípica." 
Diferentemente do que aconteceu com 
os seis últimos executivos que ocupa
ram o posto por aqui desde 1991, Deni
se não tem nenhuma passagem pelo 
departamento financeiro da GM nem 
por áreas como marketing e vendas, 
consideradas estratégicas. Sua trajetó
ria foi quase toda construída no que há 
de mais operacional — e talvez mais 
vital — dentro de uma montadora: o 
chão de fábrica Formada em engenha
ria mecânica pela Universidade de Mi-
chigan, a executiva começou sua car
reira desenhando chassis na GM, em 
1989. Oito anos mais tarde, depois de 
passar por áreas como design e manu
tenção e de concluir um mestrado em 
administração de empresas no MIT, foi 
promovida a supervisora do turno da 
noite na unidade de Lansing, também 
no estado de Michigan. Lá, Denise 
coordenou a produção da quinta gera
ção do Chevrolet Malibu, em 2000, 
considerado até hoje um dos lança-

fim, é isso que importa. A GM brasilei
ra precisa de novos investimentos, no
vos carros e novos clientes." 

Para os especialistas, o ponto mais 
surpreendente dessa movimentação 
não foi a promoção de uma mulher a 
um alto posto na companhia — desde 
2008, a subsidiária mexicana é coman
dada pela americana Grace Lieblein e, 
recentemente, a executiva Susan Do-
cherty foi apontada vice-presidente 
das operações internacionais de ven
das e marketing. Segundo eles, o que 

mentos mais importantes da General 
Motors nos Estados Unidos (graças à 
surpreendente boa qualidade, o veícu
lo foi apelidado pela imprensa especia
lizada de "Camry da GM", em referên
cia ao incensado carro da Toyota). 

Foi a senha para que Denise não pa
rasse mais de crescer. Além do Malibu, 
ela acumulou a coordenação da pro
dução do Oldsmobile Alero e do Pon-
tiac Grand Am — carros de sucesso 
mediano no mercado, mas com enor
me prestígio dentro da GM. A função 





a credenciou a assumir a diretoria es
tratégica de planejamento para a Amé
rica do Norte em 2003, na equipe de 
Gary Cowger, um dos executivos mais 
reverenciados dentro da montadora. 
Três anos mais tarde, Denise retornou 
ao chão de fábrica como assistente de 
estamparia de metais na unidade de 
Flint, próxima à sede em Detroit. Em 
2007, teve sua primeira experiência 
fora dos Estados Unidos: foi transferi
da para o Canadá como diretora da 
fábrica de picapes grandes em Osha-
wa, num momento 
em que o apetite 
americano por mo
delos beberrões co
meçava a dar sinais 
de cansaço. Um ano 
mais tarde, retornou 
à fábrica em Flint co
mo chefe da área de 
estamparia, abaste
cendo outras dez fá
bricas da GM, além 
de coordenar a pro
dução das picapes 
Sierra e Silverado. 
"Por ter trabalhado 
em locais tão impor
tantes, Denise conta 
com vasta experiên
cia em planejamento 
estratégico, e é disso 
que a GM precisa", 
diz Harley Shaiken, 
professor da Univer
sidade da Califórnia, 
em Berkeley, espe
cializado em indús
tria automobilística e 
relações de trabalho. 

Embora tenha pego muita gente de 
surpresa, a mudança no comando faz 
parte de um plano de oxigenação dos 
quadros da montadora, iniciado em 
junho de 2009, quando aquela que já 
foi a maior empresa dos Estados Uni
dos entrou em concordata. Desde en
tão, Whitacre, ele próprio um forastei
ro egresso da AT&T, demitiu o então 
presidente Frederick Henderson (que, 
assim como Richard Wagoner, passou 
pela presidência da subsidiária brasi
leira), substituiu oito dos 16 executivos 

do alto escalão da companhia e aposen
tou sete executivos de carreira da GM, 
entre eles o lendário Bob Lutz, consi
derado um dos papas do design mun
dial. As trocas aparentemente funcio
naram. No primeiro trimestre deste 
ano, a GM registrou o primeiro lucro 
desde 2007, de 865 milhões de dólares. 
As vendas de automóveis subiram 15% 
entre janeiro e maio, para 882 000 uni
dades. O crescimento só não foi maior 
que o da rival Ford, que saltou 31% no 
mesmo período. "Hoje, vendemos mais 

veículos com quatro marcas do que 
vendíamos há um ano com oito", disse 
Whitacre durante uma conferência 
com analistas realizada em abril. 

No Brasil, a exuberância do mercado 
faz com que a concorrência fique mais 
difícil. De 2006 para cá, a GM perdeu 
1,4 ponto percentual de participação, 
caindo para pouco mais de 20%. Nes
se período, Fiat e Volkswagen acelera
ram o ritmo de lançamento de auto
móveis. Só em 2009, enquanto a Fiat 
colocou no mercado cinco modelos, 

entre novas plataformas e reestiliza-
ções, e a Volks quatro, a GM contou 
com apenas um lançamento. "As su
cessivas crises na matriz secaram os 
investimentos no desenvolvimento de 
veículos em todas as subsidiárias", diz 
Julian Semple, da consultoria paulista 
Carcon Automotive. Um estudo inédi
to realizado pela consultoria Creating 
Value com 500 consumidores no início 
deste ano mostra o preço que a GM 
paga diante dessa circunstância. Em
bora seja considerada "confiável" pe

los brasileiros, a mar
ca Chevrolet é tida 
como "pouco dinâ
mica" e "defasada"-
adjetivos nada dese
jáveis numa indústria 
movida a novidades. 
Por causa disso, mes
mo num ano de re
corde histórico da 
indústria automoti
va, as vendas de veí
culos da operação 
brasileira aumenta
ram 5,3%, ante 11,3% 
do setor. Assim, sua 
posição no ranking 
de MELHORES E 
MAIORES caiu de sé
tima em 2008 para 
13a no ano passado. 

Uma das tarefas de 
Denise é justamente 
reverter esse quadro 
e garantir que a GM 
do Brasil continue 
sendo uma importan
te fonte de recursos 
para a matriz. Para 

isso, estão previstos 14 lançamentos até 
2012. Entre os modelos que serão re
novados estão as peruas Meriva e Za-
fira, o utilitário Blazer e o popular Cel
ta. "Despejar no mercado uma quanti
dade tão grande de lançamentos sem 
enfrentar problemas de qualidade nem 
estourar os custos é um trabalho que 
depende fundamentalmente de conhe
cimento industrial", diz um executivo 
próximo à GM nos Estados Unidos. 
"Isso explica, em grande parte, a esco
lha de Denise para o cargo." 

Text Box
Fonte: Exame Especial: Melhores e Maiores, São Paulo,  p. 156-160, jul. 2010.




