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Alan Murray
The Wall Street Journal

Quando Dan Akerson assumiu 
o comando da reestruturação 
da General Motors Co., pou-
quíssima gente poderia prever o 
impacto quase imediato que ele 
teria numa frente bem específi-
ca: dar à mulher papéis de maior 
destaque na montadora.

O The Wall Street Journal 
conversou com o presidente da 
GM sobre a contribuição de exe-
cutivas, diretoras e engenheiras 
na reinvenção da montadora 
americana. 

Confira a seguir trechos edita-
dos da conversa.

Alan Murray: A indústria 
automobilística é, provavelmen-
te, uma das mais dominadas 
pelo sexo masculino. Por que 
essa campanha para promover e 
atrair mais mulheres?

Dan Akerson: Não sei se foi um 
esforço consciente ou apenas um 
reconhecimento do talento. Toda 
pessoa é meio prisioneira de seu 
passado. Lá em casa, minha mãe 
era uma forte presença. Teve mais 
influência sobre mim do que meu 
pai, que eu tanto amava. Minha 
mãe era ambiciosa, talentosa, 
corria riscos. Quando eu tinha 11 
anos, foi trabalhar de caixa numa 
loja. Chegou a gerente-adjunta. 
Se não fosse mulher — e não digo 
isso de forma pejorativa — teria 
sido a gerente. O próprio gerente 
dizia isso. 

Para mim, portanto, a questão 
não é o sexo, mas a capacida-
de. Quatro dos 12 membros do 
conselho da GM são mulheres. 
A Mary Barra [vice-presidente 
mundial de desenvolvimento de 
produtos] é uma das executivas 
de maior talento que conheço. 
Dirigia o departamento de recur-
sos humanos, mas tinha passado 
pelas áreas de produção e enge-
nharia. Dirigiu fábricas. Numa 
empresa tradicional como a GM, 
o diretor de RH é visto como a 
pessoa por trás do trono, sussur-
rando no ouvido do rei (...). Não 
gostava disso. Agora, ela chefia 
o desenvolvimento de produtos 

no mundo todo.
Murray: Deve ser a primeira 

mulher a ocupar um posto como 
este, certo? O trabalho exala tes-
tosterona.

Akerson: É verdade, há muito 
disso na indústria automobilísti-
ca. Diria que a Mary é igualmen-
te boa para lidar com a burocra-
cia quanto para distinguir o que 
é importante do que não é. E tem 
uma capacidade tremenda de 
trabalhar com os outros.

Murray: O sr. foi criticado 
devido a essa nomeação.

Akerson: Pois é. Para ser sin-
cero, fiquei surpreso. Disseram 
que era porque eu não era do 
setor. Hoje, no entanto, estou 
para dizer que ser do setor não é 
a melhor coisa, pois foram caras 
do setor que deixaram a indús-
tria à beira do colapso. 

Se você parar para pensar, a 
lista de mulheres [em cargos 
importantes] na GM hoje inclui a 
diretora da Chevrolet na Europa; 
a do nosso terceiro maior merca-
do, o Brasil; a diretora mundial 
de manufatura; a diretora de RH. 
Eu não queria as mulheres ocu-
pando só os cargos tradicional-
mente reservados a elas.

Murray: Cargos sem ligação 
com operações.

Akerson: Isso. Algumas de 
nossas maiores fábricas são 
dirigidas por mulheres; 20% do 
pessoal técnico é do sexo femi-
nino. Buscamos líderes com 

formação em engenharia, pois 
essa é uma empresa complexa e 
de base técnica.

Murray: O sr. disse que [o WJS] 
devia ter citado a Mary Barra 
na reportagem recente sobre 
mulheres que um dia poderão 
chegar à liderança de grandes 
empresas. O próximo diretor-
presidente da GM vai ser ela?

Akerson: Não sei. É uma can-
didata. Não me surpreenderia se 
fosse. Creio que há uma série de 
candidatos qualificados.

Murray: Há quatro mulheres 
entre os 12 membros do conse-
lho de administração da GM. Isso 
afeta a cultura para a mulher na 
organização?

Akerson: Sim. Sempre é bom 
ver alguém igual a você crescen-
do, com possibilidade real de 
chegar ao topo. E isso vale para 
o sexo, a raça, a etnia.

Murray: O sr. chegou na 
empresa há três anos, logo após 
a saída da GM do processo de 
recuperação judicial. Com tudo 
o que a montadora tinha para se 
preocupar naquele momento, 
como e por que fazer disso uma 
prioridade?

Akerson: Não diria que fiz 
disso uma prioridade. Era uma 
segunda prioridade. A maior de 
todas era colocar a empresa em 
ordem. A GM teve de nascer de 
novo. E agora estamos buscando 
transformar uma empresa boa 
numa empresa excelente.

GM muda sua cultura para 
dar mais espaço às mulheres

GENESIS PHOTOS PARA O THE WALL STREET JOURNAL

Para Dan Akerson, o que importa não é o gênero, mas o talento

WSJ.COM/BRASIL

Leslie Kwoh
The Wall Street Journal

Se você crê que um período de 
trabalho no exterior pode lhe 
garantir um cargo mais eleva-
do, comece a arrumar as malas.

Agora que o processo de levar 
um produto ao mercado envolve 
uma rede cada vez mais mundial 
de comercialização, gerentes 
que disputam cargos executivos 
devem estar dispostos a trabalhar 
no exterior por vários períodos. 
Esses profissionais com experi-
ência em dois ou três países estão 
em alta demanda, pois o tempo 
passado no exterior amplia sua 
capacidade de administrar ope-
rações complexas e interligadas 
— habilidades que não podem 
ser desenvolvidas na sede da 
empresa ou num período breve 
no exterior, dizem recrutadores e 
gerentes de recursos humanos.

“Não há nada como estar no 
próprio local para ver a realidade 
de como o negócio realmente fun-
ciona”, diz Tom Kolder, presiden-
te da firma de recrutamento de 
executivos Crist|Kolder. “Temos 
visto isso passar de ‘seria uma 
vantagem’ para ‘é essencial’”. 

No passado, enviar um execu-
tivo para o estrangeiro sinalizava 
que ele não era mais vital para as 
operações do dia-a-dia, diz James 
Hertlein, diretor administrativo 
da Boyden, firma de recrutamen-
to de executivos. Agora, sete em 
cada dez clientes pedem experi-
ência internacional ao procurar 
executivos de alto escalão ou 
membros do conselho; e, desses 
sete, cerca de metade começou 
recentemente a exigir vários 
anos de experiência em diversos 
países, estima Hertlein.

À frente dessa mudança estão 
os diretores-presidentes que dese-
jam ter uma equipe na sede com 
experiência prática em adminis-
tração em quase qualquer parte 
do mundo, desde encontrar par-

ceiros locais até prever as prefe-
rências dos clientes.

À medida que a Xerox Corp. 
transferia suas divisões de 
design, fabricação e fornecimen-
to para parceiros no exterior, os 
empregados com experiência 
em várias regiões do mundo 
tornaram-se os mais adequados 
para administrar essas parcerias 
— por exemplo, supervisionan-
do um produto desde os está-
gios iniciais de fabricação na 
China até o lançamento para 
clientes de varejo no Brasil, diz 
Tom Maddison, diretor de recur-
sos humanos da Xerox.

“Agora já não tem mais valor 
estar em Nova York gerenciando 
operações no exterior”, diz ele.

Assim, quando a empresa pre-
cisou de um novo diretor finan-
ceiro, pediu aos recrutadores 
que encontrassem candidatos 
com “ampla experiência mun-
dial no setor”. Tradução: quan-
do se trata de períodos de traba-
lho no exterior, “quanto mais, 
melhor”, diz Maddison. 

A equipe que buscava um 
diretor financeiro encontrou o 
executivo Luca Maestri, italiano 
de nascimento que já morou em 
mais de seis de países — inclusi-
ve Brasil, Irlanda e Tailândia — a 
serviço da General Motors Co. e 
da Nokia Siemens Networks. A 
Xerox nomeou Maestri seu dire-
tor financeiro no início de 2011.

Quando veteranos em traba-
lhos no exterior como Maestri 
estão na sala, as discussões na 
sede da empresa, no Estado 
americano de Connecticut, logo 
passam das grandes ideias para 
os detalhes específicos — por 
exemplo, como uma dada faixa 
demográfica se comporta na 
Índia, ou qual diretor-presi-
dente brasileiro seria melhor 
chamar para um dado projeto, 
diz Maddison. E acrescenta que 
esses executivos não só sabem 
conduzir os negócios como tam-

bém quem se deve contatar.
Ter experiência no local tam-

bém pode reduzir o risco de uma 
empresa incorrer em problemas 
com subornos e pagamentos por 
baixo da mesa, que são “bastante 
comuns” em alguns países em 
desenvolvimento, observa Kolder. 
Por ter experiência no país, um 
executivo pode identificar onde 
essas armadilhas podem ocorrer, 
e garantir que haja controles em 
ação para evitá-las, diz ele.

Na Xerox, os executivos com 
experiência mundial trazem 
suas redes de contatos pessoais 
para a empresa. Mas o importan-
te é ter acesso ao conhecimento 
que eles têm dos locais, e não 
usar a sua influência, ressalta 

Maddison. “A influência é uma 
ladeira escorregadia, e é preciso 
ter cuidado”, diz ele.

A Idex Corp. também queria 
alguém com experiência inter-
nacional significativa quan-
do substituiu um membro do 
conselho que se aposentou no 
ano passado. A fabricante ame-
ricana de produtos industriais 
e de tecnologia escolheu Tony 
Satterthwaite, executivo da área 
de energia, que já havia passado 
quatro anos no Reino Unido e 
cinco anos em Cingapura che-
fiando a divisão de geração elé-
trica da Cummins Inc.

Embora os membros ativos 
do conselho tivessem alguma 
experiência internacional, Sat-

terthwaite conhecia os “detalhes 
sinistros” da formação de canais 
de distribuição, navegação pelos 
processos regulatórios e com-
preensão do papel do governo, 
diz o diretor-presidente Andrew 
Silvernail.

Silvernail reconhece que essa 
nova exigência tem um custo 
pessoal alto para os executivos, 
que podem não se animar a 
mudar a família para o exterior 
duas vezes ou mais. Ele mesmo 
nunca morou no exterior, mas 
diz que teria feito isso se seus 
chefes tivessem pedido. Contu-
do, passar mais que cinco ou seis 
anos fora do país teria sido um 
sacrifício demasiado grande.

“Para mim, pessoalmente, seria 

muito difícil, porque tenho uma 
família muito unida”, diz ele.

Alguns críticos dizem que con-
tratar candidatos em função do 
seu currículo global traz nôma-
des, e não líderes. O trabalho no 
estrangeiro recompensa o fun-
cionário por retornos de curto 
prazo e não por resultados dura-
douros, diz Brian Kropp, diretor 
administrativo da Corporate 
Executive Board, empresa de 
pesquisa e consultoria. Em vez 
disso, ele recomenda mandar 
os executivos para outrospaíses 
em viagens longas, de até duas 
semanas a cada mês.

Na Xerox, onde oito de cada 
dez executivos do alto escalão 
são promovidos de dentro da 
empresa, as estrelas em ascensão 
fazem rotação em períodos no 
exterior de dois a quatro anos, 
de modo que precisam passar 
por esse “teste decisivo” informal 
bem antes de serem candidatos a 
cargos executivos, diz Maddison.

O atual presidente da divisão 
de tecnologia da Xerox, Arman-
do Zagalo de Lima, é fruto dessa 
preparação. O executivo, portu-
guês de nascimento, tem ocupa-
do sucessivos cargos no exterior 
há 22 anos, com passagens pela 
Bélgica, Reino Unido e Espanha. 
Trabalhando agora na sede, em 
Connecticut, o executivo de 53 
anos supervisiona mais de 160 
países e é diretamente subor-
dinado à diretora-presidente 
Ursula Burns.

Os anos de estrada o treina-
ram nos detalhes mais sutis dos 
negócios em vários mercados, 
mas ele diz que sua esposa e seus 
dois filhos sofreram com as cons-
tantes mudanças de país. Mesmo 
assim, ele diz que teria disposição 
para fazer tudo de novo.

“Posso me ver facilmente 
vivendo no Brasil. Posso me ver 
morando no México”, diz ele. “Se 
isso acontecer, poderia ser emo-
cionante.”

Morar em vários países ajuda a ser promovido
Empresas

JASON SCHNELDER
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 maio 2012, Empresas, p. B9.




