


de junho quando Ed Whitacre, en tão C E O da General Motors, te
lefonou para Denise Johnson, à época vice-presidente de re lações 
trabalhistas da montadora na A m é r i c a do Norte. Whitacre foi d i 
reto ao ponto: "Você é ambiciosa?". Diante da resposta posit iva, 
ele emendou: "Estaria disposta a assumir um novo posto em outro 
país?". O pa í s em ques t ão era o Brasi l . O cargo, presidente da GM 
local. Deu, então, 24 horas para ela decidir se aceitava ou n ã o o de
safio de comandar a terceira maior o p e r a ç ã o m u n d i a l do grupo. 
"Não foi nada fácil", diz Denise. "Tenho marido que trabalha nos 
Estados Unidos, filhas na escola, u m a v i d a inteira na A m é r i c a . " 
M a s a proposta era sedutora. Passada a p ior fase da h i s t ó r i a da 
General Motors, a f i l ia l brasileira, uma de suas peças de res is tên
cia durante a crise e c o n ô m i c a de 2 0 0 8 / 2 0 0 9 , teve i m p o r t â n c i a 
estratégica redobrada. É a partir da re formulação de processos in
dustriais e administrativos nos mercados emergentes, sobretudo 

na China e no Brasil , que a GM pretende dar início a sua plena recuperação . A l é m disso, Denise sabia que seria a pr imeira 
mulher a comandar uma operação internacional de ponta de uma das grandes montadoras do mundo. Faz bem para o ego. 

No dia 1o de agosto, pouco mais de um 
mês depois do telefonema de Whitacre, 
Denise desembarcou em São Caetano do 
Sul (SP), sede da empresa no Brasil, com 
a missão de apontar a GM para o futuro, 
tentando transformá-la em uma das sub
sidiárias mais dinâmicas do mundo. As 
mudanças serão impulsionadas por um 
investimento de R$ 5,4 bilhões, a serem 
aplicados até 2012 em modernização e 
ampliação de fábricas, construção de uma 
nova unidade de motores e componentes 
em Joinville (SC) e renovação completa da 
atual linha de veículos Chevrolet, com
posta por 20 modelos nacionais e impor
tados - dos compactos às picapes S-10, dos 
sedãs aos esportivos. "A GM do Brasil vai 
se mover mais rapidamente do que qual
quer outra filial no que diz respeito ao lan
çamento de produtos", diz Denise. "Esse 
será o principal desafio de minha gestão." 

A fábrica de Gravataí (RS), a mais nova 
do grupo, receberá investimentos de R$ 
1,4 bilhão, e terá a capacidade ampliada de 
230 mil para380mil veículos por ano. Ca
berá à unidade gaúcha o desenvolvimento 
do projeto Ônix, como foi batizada a nova 
família de veículos prevista para o merca
do brasileiro. Denise não dá detalhes, diz 

apenas que os carros sairão da linha de 
montagem a partir do final de 2012.O que 
se sabe, no entanto, é que os novos veículos 
vão substituir o Celta, o Prisma e o Classic. 
Na sua edição de outubro, a revista espe
cializada AutoEsporte revelou que o pri
meiro modelo deverá ser uma versão bra
sileira do Spark coreano, produzido pela 
D A T (antiga Daewoo), coligada da G M . 

Out ra f á b r i c a que p a s s a r á por 
ampla reforma é a de São Caetano do 
Sul. A GM gastará R$ 2,6 bilhões para 
adequá-la à p rodução dos modelos in
cluídos no projeto G S V (Global Small 
Vehicle). Apesar do nome, são carros de 
porte superior aos do Ônix. Um deles, 
um pouco maior do que o Corsa Sedã, 
servirá como ponte entre o futuro Pris
ma e o Cruze (sucessor do Vectra, pre
visto para 2012). "Vamos modernizar 
t a m b é m o Campo de Provas da Cruz 
Al ta , em Indaiatuba, ampliar a fábrica 
de Mogi das Cruzes e preparar a plan
ta de São José dos Campos para dois 
novos veículos", afirma Denise. Esta 
ú l t i m a receberá R$ 8 0 0 mi lhões em 
investimentos. Dal i sairão os substitu
tos dos monovolumes Meriva e Zafira. 

Os planos de Denise preveem ainda a 
contratação de cerca de 600 engenheiros 
até 2012. Ela diz que quer montar uma 
equipe de primeira linha, voltada o tempo 
todo à inovação. Um consultor que du
rante anos prestou serviço à GM do Bra
sil diz, no entanto, que a nova presidente 
terá muito trabalho nesse campo. "A GM 
moldou funcionários burocráticos e cum
pridores de tarefas. Se Denise quer ino
vação deverá investir em processos que 
mudem a cultura da companhia", afirma. 
Estão previstos diversos cursos de treina
mento e workshops sobre liderança para 
todos os GMers do Brasil. "Serão eles os 
responsáveis por entender e atender aos 
anseios do consumidor", diz a presidente. 

Poucas vezes se viu, 
no mercado brasileiro, um programa de 
renovação completa de produtos num 
prazo tão curto. Denise é cuidadosa ao 
falar sobre o mix atual da G M . "É impor
tante dizer que também aproveitaremos o 
que vem dando certo no Brasil. O recente 
lançamento da nova Montana é um bom 
exemplo. E o Agile é um carro extrema
mente versátil." Pode até ser, mas o fato é 



que nenhuma empresa faria uma faxina 
completa em sua linha se algo não esti
vesse fora do eixo. "Ocorre que os auto
móveis da montadora estão defasados", 
afirma José Roberto Ferro, presidente do 
Instituto Lean e especialista na indústria 
automobilística. "A GM é muito boa em 
fazer planos, em achar que está tudo re
solvido com um punhado de dinheiro. 
Só acredito quando a empresa estiver, 
de fato, surpreendendo o consumidor, 
não apenas pelo preço dos veículos." 

Na última década, a GM liderou o se
tor em apenas duas temporadas - 2003 
e 2004 -, na gestão de Ray Young. "Mas 
naquela época a GM não ganhou dinhei
ro nem lançou grandes produtos. Com
prou part ic ipação à custa de volume e 
promoções frequentes", diz Letícia Costa, 
coordenadora de projetos estratégicos do 
instituto de pesquisas Insper e por 23 anos 
consultora da atual Booz&Company. A 
prá t ica não se sustentou nos anos se
guintes e a empresa foi rapidamente 
ultrapassada por Vo lks e Fiat, mais 
atentas à atualização de seus produtos. 

"Durante muito tempo a GM deixou 
de reinvestir os ganhos da operação brasi

leira na própria filial. Tudo o que entrava 
ia direto para a matriz, e isso é ruim para 
um setor que vive de capital intensivo", 
afirma Letícia. O êxodo do lucro brasilei
ro, segundo ela, explica em parte a letargia 
da subsidiária em apresentar novidades. 
Nos ú l t imos anos, os l ançamentos da 
montadora causaram menos alvoroço do 
que os das rivais. Enquanto a GM apre
sentava uma ou outra alteração nos veícu
los, as concorrentes faziam estardalhaço 
no nicho mais lucrativo, o dos carros com
pactos, e lançavam versões fora de estrada 
(a linha cross, por exemplo), febre entre 
os consumidores mais jovens. Quando 
o novo Gol ou o Novo Uno entraram nas 
concessionárias, a resposta da GM ainda 
era o Celta. "O ciclo de renovação de nos

sos produtos ainda é muito longo, de sete a 
nove anos", afirma Denise. "Nosso desejo 
é reduzir esse tempo para quatro anos." 

A inda assim, a montadora ocupa a 
terceira posição do ranking, com partici
pação de 19% em um mercado crescente 
e altamente competitivo. Em2009, foram 
comercializados 3,1 milhões de veículos 
no Brasil. Em 2010, o volume deve saltar 
para 3,4 milhões e, em 2011, a estimativa é 
de um avanço entre 5% e 6%. Redução de 
impostos, crédito farto e financiamento a 
perder de vista, além do aumento de renda 
da população, explicam o boom do setor 
nos últimos anos. No Salão do Automó
vel realizado em outubro, em São Paulo, 
nada menos do que 42 marcas exibiram 
seus modelos nos estandes do Parque 





Anhembi, em São Paulo. A GM não ficou 
de fora da festa. Contabilizou 595,5 mi l 
unidades (incluindo os comerciais leves) 
vendidas em 2009 e deve fechar 2010 
com 650 mi l veículos comercializados. 

"A Chevrolet vem registrando um 
crescimento médio de 50 mil unidades ao 
ano desde 2005", diz Denise, lembrando 
que a marca tem no Brasil seu segundo 
mercado mundial, atrás apenas dos Es
tados Unidos (na China, a montadora 
usa uma grife local). O colombiano Jaime 
Ardi la , ex-presidente da filial brasileira, 
alçado à p res idênc ia da recém-cr iada 
General Motors América do Sul, conta 
que a GM do Brasil responde por 65% 
das vendas na região. Em termos glo
bais, contribui com 8% do faturamento. 

O problema para a GM é que os 
concorrentes seguem o ritmo acelerado 
de expansão do mercado brasileiro. A 
Volkswagen obteve crescimento mé-

dio de 50 mi l veículos nos últ imos cinco 
anos. E a Fiat registrou 40 mil. A italiana 
acaba de anunciar uma nova fábrica em 
Jaboatão dos Guararapes (PE), orçada em 
R$ 3 bilhões. "Proteger mercado daqui 
para a frente é mais importante do que 
ganhá-lo", afirma Letícia, do Insper. É exa
tamente esta a filosofia de Denise. A ame
ricana afirma que a liderança não é sua 
prioridade, mas sim a estratégia de atin
gir e manter algo como 22%, num setor 
com tamanha diversidade de empresas. 

Embora a briga direta seja com Volks 
e Fiat, o que realmente preocupa a executi
va é o avanço dos asiáticos. A Toyota, por 
exemplo, promete para este ano seu carro 
compacto. A Honda trabalha no mesmo 
sentido. Denise diz que está atenta à mo
vimentação e vai usar as mesmas armas 
dos concorrentes: tecnologia e design asi

áticos. Não por acaso foi buscar na Coreia 
do Sul a inspiração para o projeto Ônix. 

Mais do que uma família nova de 
veículos, o Ônix significa o rompimen
to de uma tradição. Até hoje a maioria 
dos modelos vendidos no Brasil se ba
seou nos carros da marca alemã Opel. 
A partir de agora, a fonte de design e 
equipamentos será mais diversificada. 
A GM do Brasil, ela mesma uma desen-
volvedora de projetos, passará t ambém 
a utilizar as plataformas mundiais de 
inovação espalhadas por países como Es
tados Unidos, Austrália e Coreia do Sul. 

Acredi to que Denise tem mais um 
desafio do que um problema pela frente. 
Ela parte de um ponto sólido: o terceiro 
lugar em vendas em um mercado que, ao 
lado da China, apresenta um dos maiores 
índices de crescimento do mundo", diz 
Letícia. Pesa a favor, também, o fato de De
nise ser engenheira mecânica. Diferente

mente de outros presiden
tes da filial, mais voltados 
ao setor financeiro, ela fez 
boa parte de sua carreira 
de 21 anos na GM na área 
de manufatura e planeja
mento, e trabalhou como 
engenheira-chefe da linha 
de veículos, no segmento de 

compactos. Parece ter o que o setor chama 
de "perfil de produto". Nada mais propício 
para a atual necessidade da subsidiária. 

Denise Johnson é uma engenheira de 44 
anos, olhos azuis, cabelos claros e longos. 
Veste-se de maneira discreta, seguindo o 
figurino da G M . Na entrevista que conce
deu a Época NEGÓCIOS, usava saia cin
za, blusa preta sob um lenço de seda Louis 
Vuitton, em tons de azul, e sapatos pretos, 
de salto baixo. As unhas estão permanen
temente pintadas e a maquiagem é leve, 
o suficiente para realçar a cor dos olhos. 

Dá expediente numa sala ampla, de
corada com móveis de mogno, cortinas 
brancas e tapetes escuros - sobriedade 
que só é quebrada por um pequeno e 
bonito arranjo de flores e dois curiosos 



objetos na estante, localizada à esquer
da de sua mesa. De um lado, repousa 
uma imagem de Nossa Senhora Apare
cida. Na ponta oposta, uma bandeirola 
do Corinthians. O que diabos dois dos 
maiores símbolos da devoção brasilei
ra estão fazendo na sala da presidência 
da GM do Brasi l , r ecém-ocupada por 
uma executiva americana, de formação 
protestante e fã de beisebol e basquete? 

A presidente sorri e explica, com 
graça, a repentina crença. No dia em que 
pisou pela primeira vez em São Caetano 
do Sul, ela visitou as linhas de montagem, 
almoçou no bandejão e interagiu com os 
funcionários. Foi recebida com certo ceti
cismo pelos operários (mulher dirigindo 
"fábrica de carros, sei não...), numa reação 
típica daqueles que passaram anos tra
balhando com homens, comandados por 
homens, fazendo carros para homens. Já 
as operárias saudaram a nova chefe com 
um b u q u ê de flores. No 
meio do buquê , a flâmula 
alvinegra com o seguinte 
recado: esse será seu time 
daqui por diante. Que as
sim seja, pensou. Quanto 
à padroeira, trata-se de 
outro presente, t a m b é m 
de um grupo feminino 
da G M . A d o t e i na hora", diz Denise. 

Ela prefere uma mesinha no canto 
da sala, mais acolhedora e menos for
mal do que a mesa da presidência, para 
conversar sobre seus planos à frente 
da montadora. Faz questão de servir o 
café e, enquanto o prepara, se desculpa 
por ainda não conseguir responder às 
perguntas em por tuguês . " E m breve", 
diz, "assim que minhas aulas permi
tirem." São cinco por semana, feitas 
depois do café da m a n h ã e antes de en
frentar os 50 minutos de t rânsi to entre 
a Zona Oeste de São Paulo, onde mora, 
e São Caetano. Roda de Mal ibu , carrão 
da G M , e aproveita o t râns i to para ler 
os jornais americanos. T a m b é m leva 
alguns diários brasileiros para treinar 
o que aprendeu nas aulas. Fica feliz 
quando consegue entender a notícia. 

Às 8 horas já está no escritório. Sua 
agenda é tomada por visitas às fábricas, 
encontros com fornecedores e reuni
ões virtuais com o conselho, em Detroit. 
Não deixa a GM antes das 9 da noite e diz 
que quase não sobra tempo para curtir 
São Paulo. O pouco que conseguiu foi 
visitar o Teatro Municipal, no centro da 
cidade. Nos fins de semana, gasta hora 
e meia com exercícios físicos no par
que do Ibirapuera e frequenta um ou 
outro restaurante. No mais das vezes, 
recolhe-se ao apartamento e se dedica à 
leitura - nada de livros de gestão ou com
pênd ios empresariais. Romances são 
os seus preferidos, com destaque para a 
série Millenium, do sueco Stieg Larsson. 

No mundo de Denise, há a mús ica 
clássica, a devoção à família e a paixão por 
carros velozes. Os automóveis entraram 
na sua vida desde cedo, na pequena cida
de de Lansing, no Michigan. Seus avós 

trabalharam em montadoras e, de tanto 
a menina ouvir conversas sobre pistões, 
motores e suspensão, acabou decidida 
pela engenharia mecânica na Universida
de Estadual de Michigan. Entrou na GM 
em 1989, aos 23 anos, na área de desenvol
vimento de produtos, passou pela divisão 
de planejamento de negócios e relações 
trabalhistas. No ano passado, foi eleita 
pela revista Automotive News uma das lí
deres na indústria automotiva americana. 

Denise viveu os períodos de enchente e va

zante da General Motors. Durante a fase 

mais crítica da crise econômica, em2008, 

era a vice-presidente de relações trabalhis

tas na matriz. As vendas naquela época ca

íram 40%, e o prejuízo da empresa atingiu 

US$ 88 bilhões. Em junho de2009, a GM 







pediu concordata. Não restou outra saída 
a não ser passar o pires em Washington. 
O governo, temeroso com a perda de mi
lhares de empregos em meio à crise que o 
país atravessava, sacou dos cofres US$ 50 
bilhões em troca de ações da montadora. 
Não demorou muito para que os críticos 
chamassem a GM de "Government Mo
tors", em alusão aos 61% das ações nas 
m ã o s do Tesouro americano. Em con
trapartida, a empresa teria de apresen
tar um amplo plano de reestruturação. 

"Participei das difíceis negociações 
que resultaram no corte de benefícios, 
em fechamento de 20 fábricas e demis
sões", diz Denise. "Também tivemos de 
el iminar marcas." A crise, segundo a 
executiva, forçou uma mudança cultural 
na indústria automotiva americana, so
bretudo na General Motors. Questiona
da se a GM era burocrática, ela comenta: 
"Como ser ágil empregando meio milhão 
de pessoas? Fomos obrigados a rever 
absolutamente tudo na companhia". 

Dezesseis meses após pedir concor
data, a GM retomou parte das vendas e 
da confiança do mercado e voltou à bolsa 
de valores. A nova oferta inicial de ações, 
realizada no últ imo dia 18 de novembro, 
arrecadou US$ 20,1 bi lhões - o maior 
IPO da história dos Estados Unidos. Foi 
o primeiro passo para o governo ameri
cano começar a recuperar o dinheiro que 
investiu na empresa. Sua fatia agora é 
de 33%. "Hoje nasceu uma nova compa
nhia", afirmou Dan Akerson, atual C E O 
da G M , ao final do bem-sucedido pregão. 

E i s o ponto que levanta d ú v i d a s 
entre especialistas que acompanham a 
empresa. "A GM renasceu ou nasceu de 
novo? Há uma grande diferença entre 
os dois conceitos e, particularmente, não 
acredito que valores cen tenár ios mu
dem da noite para o dia, nem depois de 
uma crise", diz Yves Moyen, ex-consultor 
da ATKearney e autor do livro Vivendo 
com Não Elefantes - Quando Simplificar De
mais Pode Complicara Vida das Empresas. 

No livro, Moyen analisa sucessos e 
fracassos do mundo dos negócios, tra
çando um paralelo entre as corporações 

e as grandes civilizações. A saga da GM 
ocupa boa parte das pág inas da obra. 
Ao longo de sua história, relata o autor, 
a montadora esteve mais preocupada 
com tamanho e poder do que com desen
volvimento de mercados e produtos. Se 
seus carros eram beberrões, que se fizes
se lobby junto ao governo para baixar o 
preço da gasolina - pedido que, aliás, foi 
atendido diversas vezes por Washing
ton. Não se cogitava criar, por exemplo, 
um carro mais econômico. A GM em
pregou milhares de pessoas, anexou 
concorrentes, adquiriu centenas de for
necedores, conquistou países. "Era uma 
empresa-nação que acabou anestesiada 
pelo p rópr io gigantismo", diz Moyen. 

Segundo o consultor, a montadora 
tornou-se prisioneira de métr icas que 
supostamente mediriam sucesso, como 
n ú m e r o de empregados, quantidade de 
fábricas, ranking de vendas e preço de 
ações. "Por 77 anos segui
dos, a GM ocupou a posi
ção de maior montadora 
do mundo . N ã o a mais 
inovadora, a mais tecnoló
gica ou a mais confiável." 

Um dado ilustra bem a 
relação entre gigantismo e 
eficiência. Em 2005,30% 
de todos os modelos de veículos leves 
comercializados nos Estados Unidos 
eram da G M , ante apenas 5% da Toyota. 
O problema é que no comparativo entre 
modelos - vendas por veículos -, a Toyo
ta conseguia, em média, três vezes mais 
volume do que a G M . Este era um grande 
nó para a fabricante americana. Outro 
era a folha de pagamento. Em 2006, o 
custo médio por hora dos trabalhado
res da GM era de US$ 73,26. Na Toyota, 
Honda e Nissan, oscilava entre US$ 40 
e US$ 50. Tem mais: em 1962, a GM pos
suía apenas um aposentado para cada 
11,5 funcionários ativos. Em 2005, man
tinha em folha 3,2 aposentados para cada 
funcionário ativo. Isso explica a explosão 
de custos da montadora. "Todos os CEOs 
sabiam do problema, mas empurravam 
para o próximo presidente", diz Letícia, 

do Insper. Até que a insistência em cons

truir carros beberrões , manter a folha 

de pagamentos inflada e fábricas inefi

cientes esgotou a paciência do mercado. 

Suas ações chegaram ao fundo do poço 

em março de 2009, cotadas em US$ 1,27. 

A boa notícia é que De

troit começa a reconquistar a confiança 

dos consumidores americanos. Pesqui

sa da J.D. Power&Associates mostra que 

as montadoras locais receberam notas 

melhores do que os rivais estrangei

ros no item qualidade dos veículos. As 

vendas combinadas de Ford, Chrysler 

e GM subiram 11% este ano, até o fim 

de agosto, em comparação com 8% do 

mercado como um todo. O grupo GM 

deve apresentar lucro em 2010. Seria o 

primeiro ano completo com resultados 

positivos desde 2004. Conta - e muito -

para isso o desempenho da montadora 

no mercado chinês. Graças a um acordo 
com a Saic, a GM vende agora mais car
ros na China do que nos Estados Unidos. 

Existe uma grande vontade da mon
tadora de se reinventar, a começar pela 
alteração do logotipo, agora com letras 
mais arredondadas, exibidas num painel 
eletrônico na fachada do complexo Re-
naissance Center, em Detroit. Também 
existem investimentos de US$ 40 mi
lhões em projetos de energia limpa, como 
fazendas eólicas e tecnologia solar, para 
compensar a emissão de carbono dos 
carros que comercializa. Essas novida
des fazem parte dos esforços para afastar 
de vez a imagem de empresa burocrática, 
que só se levantou graças à mão forte do 
governo. Em frente à entrada do prédio 
de Detroit há uma faixa onde se lê: "So
mos a nova General Motors". Será? 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 47, p. 110-119, jan. 2011.




