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Ao ler o estudo de David Magee sobre Carlos Ghosn, o executivo que eliminou custos, provocando 
uma famosa reviravolta na Nissan Motor Company, há uma certa tentação em perguntar quem 
tira mais proveito de livros como este: o leitor, o escritor ou o assunto?  
  
Certamente no livro, intitulado Turnaround: How Carlos Ghosn Rescued Nissan (Reviravolta: 
Como Carlos Ghosn Salvou a Nissan), até mesmo o leigo mais tolerante ou mais desinteressado 
não pode deixar de se surpreender pela série de superlativos gratuitos que parecem tão melosos 
a ponto de levantar uma outra questão: é possível que não tenha havido nenhum lado negativo 
neste feito aparentemente notável nem no homem por detrás dele?  
  
Pode ser realmente que, como escreve Magee, Ghosn "reconheça os benefícios da comunicação 
como talvez nenhum outro líder empresarial no mundo"? É verdadeiro dizer que Ghosn e as 
empresas a ele relacionadas "mudaram o mundo dos negócios para sempre"? Ou é simplesmente, 
como escreve Magee, "Francamente, é difícil criticar Ghosn".  
  
E se houvesse críticas, será que elas viriam dos executivos da Nissan, citados no livro, 
subordinados a Ghosn? "A energia dele era espantosa", diz Debra Sanchez Fair, a vice-presidente 
de comunicações corporativas da Nissan North America, que dificilmente descreveria seu chefe 
como um moleirão.  
  
Isso não visa minimizar os talentos executivos de Ghosn, mas ressaltar que a hagiografia é quase 
sempre contraproducente. A credibilidade do assunto não se beneficia do elogio excessivamente 
efusivo. É claro que os livros escritos para um público empresarial são geralmente tidos como 
tendo requisitos diferentes de uma biografia convencional. E Magee, um escritor com raízes no 
Estado do Mississippi, onde a Nissan acaba de construir uma fábrica de automóveis no valor de 
US$ 1 bilhão, deixa claro no seu título que o enfoque é a história da Nissan.  
  
Mas também os leitores executivos pós-Enron, pós-Tyco, pós-processo de divórcio de Jack Welch 
talvez gostassem de saber um pouco mais sobre o homem. Como por exemplo, quanto Ghosn 
ganhou com a recuperação da Nissan?  
  
Como seu estilo de vida se entremeia com sua empresa? Que carro ele tem?  
  
Magee se contenta em dizer aos leitores que Ghosn e a Nissan se tornaram símbolos de 
transparência. "Nem todas as grandes empresas do mundo são conduzidas da mesma maneira", 
escreve Magee, comparando Ghosn favoravelmente com Kenneth L. Lay, da Enron, e Bernard J. 
Ebbers, da WorldCom. "E foi isso, acima de tudo, que me serviu de inspiração para escrever este 
livro".  
  
É claro que Magee tem um história vigorosa para contar. Ghosn nasceu no Brasil, em 1954, de 
pais imigrantes libaneses. Fez seus estudos secundários no Líbano e cursou faculdade em Paris, 
antes de ingressar na Michelin, a fabricante de pneus francesa onde, na qualidade de um 
executivo em ascensão na França, Brasil e, por fim, nos Estados Unidos, estabeleceu a reputação 
de ser capaz de promover uma revolução em divisões e aquisições.  
  
Ele administrou as divisões sul-americana e norte-americana da Michelin antes de se transferir 
para a montadora francesa Renault, em 1996, quando esta estava incorrendo em prejuízos e o 
governo francês estava vendendo sua participação majoritária. A drástica redução nos custos e o 
fechamento da fábrica na Bélgica com 3.500 empregados valeu-lhe o apelido de "o matador de 
custos" na mídia noticiosa do continente europeu. E, "em 1997, a Renault voltou a ser lucrativa", 
escreve Magee, efusivamente.  
  



O que impulsiona verdadeiramente a história está relacionado com a aquisição pela Renault de 
uma participação acionária de 36,8% da Nissan no valor de US$ 5,4 bilhões, em 1999. 
Imediatamente, a Renault despachou Ghosn para o Japão para ser o diretor de operações da 
Nissan - e, na prática, como o vice-rei da Renault em Tóquio. Logo, foi promovido a diretor e 
depois diretor-presidente da Nissan Motor.  
  
Na época, a fatia de mercado da Nissan estava encolhendo e as dívidas da empresa totalizavam 
US$ 22 bilhões. A marca tinha perdido grande parte do seu fascínio para os compradores 
americanos. A ruína da empresa era antecipada. Além disso, estava presa ao complexo 
emaranhado de relações típico das companhias japonesas: amarrada a fornecedores, rivais e 
distribuidores em uma teia de holdings e relações cruzadas conhecida como keiretsu.  
 
Culturalmente, era incapaz de encarar a necessidade de fechar fábricas e levar adiante demissões 
tão comum no capitalismo ocidental em momentos de necessidade. Mas, segundo Magee, não 
havia jeito de confrontar esses problemas com a fanfarronice cruel de alguns eliminadores de 
custos ocidentais.  
  
Talvez as partes mais instrutivas do livro sejam a descrição das atitudes de Ghosn para enfrentar 
uma nova terra, novos costumes e novos problemas.  
  
Segundo Magee, ele faz isso sem emitir ordens de cima para baixo, mas reunindo gerentes e 
executivos de várias áreas, regiões e culturas e obrigando-os a trabalhar em "equipes 
multidisciplinares" para imaginar soluções que recuperassem as empresas.  
  
Menos de seis meses depois de a Renault ter fechado o negócio com a Nissan, a empresa 
japonesa anunciou um plano de redução de despesas envolvendo o corte de 21 mil empregos, ou 
seja, 14% da força de trabalho global da empresa; fechamento de fábricas e uma redução radical 
nas dívidas. Também foi exigido da Nissan o lançamento de 22 novos modelos de automóveis até 
2002, para atrair de volta os clientes.  
  
Ao mesmo tempo, Ghosn prometeu que, se a Nissan não apresentasse lucros em 2000, ele e os 
outros integrantes do comitê executivo da Nissan abandonariam a empresa. Naturalmente que 
atingir essa meta exigiu muitas mudanças que desafiaram o ethos do empresariado japonês de 
pós-guerra, escreve Magee, mas as lições referentes às comunicações e comprometimento 
internos da empresa são uma espécie de manual para empresas de qualquer lugar.  
  
Os eventos retratados no livro se desenrolaram em uma época de grande inquietação e 
consolidações na indústria automobilística. Provavelmente teria sido interessante comparar, ao 
menos en passant, o destino da Nissan com o da DaimlerChrysler, General Motors, Ford Motors e 
Volkswagen, sem falar em seus rivais japoneses como Toyota e Honda, que mal são mencionados.  
  
É igualmente decepcionante que o estudo não trace comparações com o estilo de outros 
executivos da indústria automobilística, principalmente Lee A.Iacocca, da Chrysler.  
  
É claro que talvez haja bastante tempo para fazer isso. Segundo Magee, a Renault planeja fazer 
Ghosn diretor-presidente tanto da Renault como da Nissan em 2005. "Duas empresas. Duas 
línguas. Dois continentes. e um CEO desbravador de novos caminhos", escreve ele.  
  
Parece que os superlativos já estão sendo afiados. 
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