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verdadeiro sentido da profissão de 
administrador é unir os homens." 
O administrador Waldey Sanchez, 
presidente e CEO da Navistar Amé

rica do Sul, usou essa definição de um escritor 
francês ao ser homenageado pelo Conselho Regio
nal de Administração de São Paulo com o título 
"Administrador Destaque", em reconhecimento 
às suas ações no desenvolvimento da profissão. 

Formado pela Escola de Administração de Em
presas da Fundação Getulio Vargas, com MBA em 
Marketing e Administração Industrial, a trajetória 
profissional de Sanchez no Grupo Navistar teve 
início em 1975 quando ingressou na Massey Fer-
gusson para ser analista de O&M. O que levou a 
ocupar o posto atual é resultado da participação em 
diversos projetos em vários países, como Estados 
Unidos, Iraque, Inglaterra, Argentina, China e Índia. 

"Ao longo desses anos, a empresa também sofreu 
transformações em seu controle acionário, origi
nalmente canadense, depois brasileiro e finalmente 
americano. No início vendíamos tratores agrícolas, 
depois componentes automotivos, motores e agora 
também caminhões. É como se tivesse passado por 
diversas empresas. Essas experiências foram muito 
ricas e me ajudaram a construir uma visão holística 
da Administração, a lidar com diversas situações, 
algumas muito difíceis, mas, sobretudo apren
der que a atitude diante dos desafios é o que faz 
a diferença entre vencedores e perdedores", disse. 

Em seu discurso, Sanchez ressaltou que um dos 
desafios do administrador é manter a equipe moti
vada e integrada, ao lembrar que a Navistar é cinco 
vezes maior do que quando aportou no País há 13 
anos. "Somos 4 mil colaboradores com esse espí
rito." E enfatizou: "é dever também do administrador 
acreditar no País. Para isso, tem de contribuir para 
que investimentos em educação sejam cada vez mais 
intensos. Tudo o que fizer nesse sentido é uma cola
boração para que o Brasil seja cada vez mais forte". 

Sanchez tem vários trabalhos reconhecidos, en
tre eles o President's Award por suas realizações à 
frente dos negócios da Navistar no Mercosul. 

Confira os principais trechos da entrevista que 
concedeu à Revista Administrador Profissional: 

Revista Administrador Profissional: Como o se
nhor define o seu estilo de administrar e qual a 
importância das pessoas em sua administração? 

Adm. Waldey Sanchez: A realização de projetos 
e o crescimento da empresa é o resultado de uma 
extraordinária atenção, foco e investimento em pes
soas. Acredito que pessoas capacitadas, integradas 
e motivadas são os segredos que impulsionam os 
nossos negócios. É importante também um pro
grama bem estruturado de comunicação, de tal 
forma que todos entendam onde estamos e para 
onde vamos. Isso permite a todos compreender o 
sentido de seu trabalho e como contribuir para que 
as metas sejam alcançadas. 

RAP: Como manter motivada uma equipe de 
mais de 4 mil colaboradores? 

Adm. Sanchez: Manter uma equipe motivada, 
comprometida e integrada é a verdadeira missão do 
administrador. Li certa vez, de um escritor francês, 
que "o verdadeiro sentido de uma profissão é unir 
os homens". Não há nada mais verdadeiro. Essa é 
a essência da arte de administrar. Unir e motivar 
pessoas em torno de um objetivo que contribua 
para o mundo em que vivemos, mas também para 
a realização e o crescimento de cada um como pro
fissional e ser humano. 

RAP: Como despertar na equipe o surgimento 
de líderes? 

Adm. Sanchez: Essa é uma questão muito interes
sante. 0 líder já estava dentro do aprendiz e cabe 
a nós despertá-lo? Ou o líder pode ser formado a 
partir de um programa de treinamento? Veja o caso 
do ex-presidente Lula. Podemos gostar ou não dele, 
mas é inquestionável a sua liderança. Como é pos
sível que em uma família de vários irmãos nascidos 
em Garanhuns, todos passando por dificuldades, 
um deles desperta e acaba se tornando um impor
tante líder sindical e mais tarde o presidente. Cabe 
a nós, administradores, propiciar o ambiente para 
o aparecimento dos líderes. É fácil identificá-los. 
Em geral, são os que têm paixão pelo que fazem e 
não abrem mão de seus sonhos. 
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RAP: A que se deve o crescimento de mais de 
cinco vezes nos últimos dez anos da Navistar? 

Adm. Sanchez: Quando olho para esse período, 
constato que a adversidade em alguns momen
tos nos levou a soluções inovadoras e arrojadas, 
até por uma questão de sobrevivência. Por volta 
de 2003, as previsões de vendas/exportações 
de motores diesel para os próximos anos eram 
ruins e a solução foi pensar em comprar um dos 
nossos concorrentes, o que nos levou à aquisição 
da MWM em 2005. Em 2008, a GM, um dos nos
sos principais clientes, comprou um fabricante 
de motores diesel na Itália e decidiu ter o seu 
próprio motor. Nossa atitude foi desenvolver e 
oferecer à GM um projeto para fabricar o motor 
deles, algo impensável à época. 0 resultado foi 
a assinatura do maior contrato da nossa histó
ria. Temos investido em tecnologia, qualidade, 
fábricas, mas tudo isso é consequência de uma 
equipe competente que toma decisões acertadas 
que excedem as expectativas e surpreendem os 
clientes. Hoje, nossa divisão de motores tornou-
se referência mundial dentro do grupo. 

RAP: Qual a importância do administrador para 
o desenvolvimento do Brasil? 

Adm. Sanchez: O administrador tem formação 
abrangente e o preparo para avaliar e maximizar 
as oportunidades que fazem parte desse novo ciclo 
que o Brasil esta vivendo. Todos os trabalhadores 
são importantes. Entretanto, vejo o administrador 
como o técnico do time, que vai procurar estruturar 
a sua equipe, motivá-la e uni-la em torno de um 
objetivo, visando a maximizar as sinergias e obter 
o melhor resultado com os recursos disponíveis. 

RAP: O Brasil está preparado para ser um país 
de primeiro mundo? 

Adm. Sanchez: O Brasil tem os fundamentos 
necessários para se tornar um país de primeiro 
mundo, mas estamos longe disso ainda. A essência 
está na educação e é preciso aproveitar o novo ciclo 
que estamos vivendo -Pré-Sal, Olimpíada, Copa do 
Mundo, preço das commodities que exportamos 
em alta- e preparar o caminho para as próximas 
gerações. Precisamos ainda criar uma consciência 
nacional de aversão à corrupção. A imprensa tem 
um papel fundamental nesse sentido, bem como 
os administradores. Tolerância zero à corrupção. 

RAP: Há 25 anos, a Navistar, por meio do Pro
jeto Formare, colabora com a educação de jovens 
carentes. Qual é o retorno? 

Adm. Sanchez: Esse é um projeto de inclusão 
social extraordinário e idealizado por um empre
sário gaúcho chamado Geraldo Link (já falecido). 
Buscamos nas comunidades, próximas às nossas 
fábricas, jovens oriundos de famílias com renda 
inferior a meio salário mínimo per capta, muitas 
vezes em situação de risco. Esses jovens entram 
em um programa de treinamento ministrado por 
colaboradores voluntários, do nosso quadro de 
funcionários. Recebem orientações, desde cui
dados pessoais até a formação básica, para que 
possam entrar no mercado de trabalho. Em geral, 
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são contratados pela empresa ou por parceiras 
(fornecedores, revendedores, entre outras). Te
nho a satisfação de ver que muitos deles já cursa
ram uma faculdade e ocupam cargos gerenciais. 
É importante esclarecer que o índice de 80% da 
taxa anual de empregabilidade dos jovens capa
citados pelo Formare é a média da quantidade 
absorvida por todas as empresas parceiras. O 
programa foi implantado há 25 anos e mais de 
600 foram capacitados. Talvez o número ainda 
seja pequeno, mas o exemplo dado vem sendo 
adotado por mais de 100 empresas filiadas à 
Fundação Iochpe, que coordena o projeto. 0 in
vestimento é pequeno, uma vez que usamos toda 
a infraestrutura existente -médico, psicóloga, 
dentista, restaurante, centro de treinamento etc. 
Em contrapartida, o retorno é fantástico. 

RAP: O que a Navistar faz no campo da susten
tabilidade? 

Adm. Sanchez: A sustentabilidade está entre as 
prioridades estratégicas, integra o nosso Código 
de Conduta. Historicamente, a Navistar tem sido 
líder na inovação em tecnologia diesel, visando 
aos aspectos ambientais, às necessidades dos 
clientes e às expectativas das organizações gover
namentais. Somos, certamente, um dos principais 
investidores mundiais nessa área, resultando em 
redução no consumo de combustível e emissões 
atmosféricas. A Navistar, muitas vezes, se ante
cipou a requisitos ambientais regulamentares e 
desenvolveu tecnologias, caso da Green Diesel. 
Atualmente, desenvolvemos os motores Euro VI e 
trabalhamos em pesquisas de combustíveis alter
nativos, procurando contribuir para potencializar 
as possibilidades existentes no País. Internamente, 
trabalhamos com ações que diminuam o impacto da 
nossa operação no meio ambiente, como a captação 
e utilização das águas de chuva e energia solar para 
aquecer os chuveiros dos vestiários, coleta seletiva 
de resíduos, semana do meio ambiente etc. 

RAP: A falta de mão de obra qualificada é um 
problema para as operações do grupo no Brasil? 
Adm. Sanchez: O posicionamento da empresa no 
mercado permite atrair e reter bons profissionais. 
Temos sido reconhecidos como uma das melho
res para se trabalhar no Brasil. Além disso, nosso 
foco em pessoas, com intenso processo de comu
nicação e treinamento aliado a programas moti-
vacionais, tem resultado em baixa rotatividade. 
Temos por norma dar as novas oportunidades 
prioritariamente ao pessoal da casa, raramente 
buscamos no mercado. Atrevo-me a dizer que não 
temos problema em atrair gente qualificada. 

RAP: Qual é a participação da Navistar no mercado 
brasileiro e quais são suas pretensões para 2012? 

Adm. Sanchez: O grupo coordena seis operações 
industriais no Mercosul com uma rede de distribui
dores com mais de 450 pontos de vendas e assis
tência técnica, além da rede de concessionárias de 
caminhões em formação, atualmente com 14 pontos. 
Em motores, a MWM International tem aproxima
damente 1/3 do mercado doméstico e exporta para 
mais de 30 países, além de parcerias na China e na 
Índia. Em caminhões, estamos no início dessa nova 
operação e crescendo cada vez mais. Nossos investi
mentos totalizaram na última década cerca de US $ 1 
bilhão, valor que deve se repetir neste próximo ciclo. 

RAP: Como o grupo brasileiro é visto pelos seus 
controladores? 

Adm. Sanchez: Temos uma posição privile
giada dentro do grupo em função dos resulta
dos alcançados. Importante ressaltar que toda a 
liderança, incluindo a diretoria, é composta por 
brasileiros. Creio que isso demonstra o respeito 
da matriz pela competência dos nossos profis
sionais. Em breve, vamos anunciar uma nova fá
brica e investimentos significativos para produzir 
uma nova família de caminhões. Mais empregos, 
mais gente motivada fazendo parte do time. 
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 35, n. 311, p. 26-29, maio 2012.




