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Sexta-feira. Fim de novembro. Dez da manhã
no Brasil, quase 10 da noite no Japão.
Em seu escritório em Tóquio, Carlos Ghosn,
presidente mundial da Nissan, está encerrando

mais uma semana de trabalho. Prepara-se para
encontrar a mulher e os quatro filhos (três meninas
e um garoto, com idades de 9 a 17 anos) e retomar
os planos da viagem de férias que fará em breve
para o Brasil."Quando vai chegando o fim do ano,
fico animadíssimo','diz. A euforia tem explicação:
dezembro é o mês do reencontro com a mãe e as irmãs
que moram no Rio de Janeiro."É também a chance
de trocar uma semana de inverno por uma de verão."

O superexecutivo de 49 anos não esconde a
brasilidade."O Brasil, além das belezas naturais,
é um laboratório fantástico para quem quer ter uma
carreira global','afirma. A história de vida de Ghosn
é peculiar. Filho de pais libaneses, nasceu em
Rondônia, onde morou até os 6 anos,foi criado no
Líbano, estudou e trabalhou na França e nos Estados
Unidos e, desde 1999, vive com a família no Japão.
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Assumiu a Nissan numa época em que a empresa
flertava com a catástrofe: seus automóveis estavam
perdendo mercado e os prejuízos se acumulavam
havia quase uma década. Na hora de comunicar o
lance mais ousado de sua carreira, não teve dúvidas.
Colocou o cargo à disposição caso a demissão
de 21 000 funcionários e o fechamento de cinco
fábricas não ajudassem o plano de revitalização
que havia traçado para a empresa.

Ele fez — e aconteceu. Desde que assumiu, viu a
Nissan aumentar o faturamento em 25% e voltar a ser
competitiva. A montadora (que faz parte do grupo
Renault, o quinto em produção no mundo) é hoje
a terceira maior empresa do Japão. Não à toa,
o engenheiro Ghosn é tido como um dos líderes mais
bem-sucedidos da atualidade,à frente de 130 000
funcionários no mundo (70 000 no Japão). VOCÊ S/A
conversou por telefone com o executivo. Simpático,
informal,falando português com desenvoltura,
Carlos Ghosn contou mais de seus resultados
e como é ser um líder do outro lado do mundo.
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De que forma o senhor se definiria
como líder?

Pode me chamar de você. Bom, não
gosto de lero-lero. Sou um líder
muito orientado para resultados.
Estou concentrado na necessidade
de mostrar resultados convincen-
tes, para deixar claro que a empre-
sa está dando certo. É simples: as
pessoas aceitam os esforços desde

demos uma compensação finan-
ceira, considerada bem generosa.

E com quem ficou na empresa, qual
era sua principal preocupação?

O grande desafio do líder ao en-
contrar uma situação dessas, em
que a empresa está dando prejuí-
zo, é apresentar um plano de futu-
ro. As pessoas que ficam têm de se

que acreditem que eles vão dar re-
sultados. E os resultados beneficiam
não só os acionistas. Os funcioná-
rios também ganham. Desde a re-
tomada da Nissan em 2001, insti-
tuímos stock options, aumentos de
salários, bônus agressivos. Também
não tenho medo de ousar. Faz par-
te de alcançar o resultado.

Você chegou ao Japão causando
alvoroço, contrariando a cultura
do emprego vitalício. Que tipo de
apoio foi dado a quem foi demitido?

Fechamos cinco fábricas, eliminan-
do 21 000 empregos — 16 000 só
no Japão. Eu tinha de ser bem-su-
cedido ao explicar a situação e o
que era preciso fazer para sair do
buraco. As pessoas que estavam
saindo entenderam a lógica do pro-
cesso. Estabelecemos um plano pa-
ra ajudar na recolocação delas. Ofe-
recemos emprego em outras cida-
des do país, mas 70% preferiram fi-
car em suas cidades de origem. De-
mos total apoio, inclusive mobili-
zando nossos fornecedores. Para
quem não conseguiu se recolocar,

comprometer. Se não, vão desen-
volver ansiedade, falta de motiva-
ção, espalhar boatos. É muito im-
portante focar na comunicação da
visão de futuro. No caso da Nissan,
fiz questão de ser o porta-voz das
informações. Dei meu cargo como
garantia e apresentei metas bem de-
finidas. As pessoas conseguiram vi-
sualizar o processo desde o início e
isso facilitou a volta da confiança.

A Nissan já voltou a contratar?
Só cortamos nos dois primeiros
anos. Com a melhoria dos resulta-
dos, o fato de voltar a crescer e ter
lucro (hoje a Nissan tem a maior
margem de lucratividade de toda a
indústria automobilística), volta-
mos a recrutar. Já contratamos mais
de 8 000 funcionários. Só que ago-
ra estamos buscando mais profis-
sionais qualificados: engenheiros,
designers etc. Isso porque mexer na
linha de produção estava nos pla-
nos desde o início. Precisávamos
ter produtos mais atrativos. Com
isso, o faturamento aumentou em
mais de 25%. A nova linha foi mui-

to bem-aceita no Japão e nos Esta-
dos Unidos. Voltamos a investir, es-
tamos entrando novamente na Chi-
na e temos uma nova fábrica ame-
ricana com 4 000 funcionários.

Qual a receita para uma equipe não
se acomodar nas"vacas gordas"?

O líder tem de decidir sobre obje-
tivos ambiciosos. Tem de se voltar
para render o potencial máximo da
empresa e tirar o máximo do talen-
to das pessoas. Na Nissan, o pessoal
tinha — e tem — sede de fazer. Es-
tamos finalizando o Nissan 180 (um
plano focado em crescimento com
aumento da rentabilidade, no qual
o 1 quer dizer venda global de 1 mi-
lhão de carros a mais no ano fiscal
de 2004; o 8, margem de lucro ope-
racional de 8% sobre a receita e o ze-
ro, anulação da dívida líquida). Vou
entrar com outro plano trienal com
objetivos pesados para evitar que
as pessoas se acomodem. A com-
placência é uma doença que o líder
tem de evitar a todo custo.

O seu maior desafio profissional até
agora foi na Nissan. E o maior erro?

(Risos) Tenho uma lista grande de
minhas falhas. Aliás, é impossível
ser bem- sucedido sem errar. A
questão é que algumas pessoas têm
a capacidade de aprender depois.
Outras negam, não olham seus er-
ros com lucidez. Essa é a grande di-
ferença entre quem vai ter resulta-
dos e quem não vai. Se você está
atento, não vai deixar que um erro
seja fatal. Vai reagir sobre erros pe-
quenos. O que posso dizer é que
sempre estive atento a meus erros.

Qual o maior ônus da liderança?
Um líder tem de sacrificar muitas
coisas. Tem de aceitar que as coisas
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"Como fazer coisas difíceis e manter a
motivação em alta? Esse é o desafio

do líder por excelência" (Carlos Ghosn)

podem não ir tão bem, aceitar as
falhas da mesma forma que perse-
gue o sucesso. Tem de aceitar um
nível de estresse grande também. E
saber conviver com mudanças de
todo tipo. O tempo vira coisa rara.
Minha mulher e meus quatro fi-
lhos, durante a semana, quase não
encontro. Mas reservo o fim de se-
mana para eles. Quando me per-
guntam meu hobby, aliás, digo que
é a família. Quando entro em casa,
sou marido e pai. O presidente da
empresa fica do lado de fora. Isso
me dá o oxigênio necessário para
voltar na segunda. Mas os bônus
também são muitos. Além de uma
carreira interessante, um líder tem
a chance de ver as pessoas cresce-
rem com ele. Não posso esquecer
o fato de que, em geral, há uma boa
compensação financeira.

O que você mais admira em um
profissional — e o que não tolera?

Admiro honestidade, capacidade
intelectual e profissionalismo. Não
tolero falta de transparência, falta
de humildade e incompetência.
Resumindo: não gosto de espíri-
tos burocráticos. Não gosto de pro-
fissionais que se concentram mais
no esforço que no resultado.

Desde cedo, você foi exposto a
outros costumes, o que facilitou sua
carreira global. O que recomenda
a quem não teve essa chance?

De fato, minha bagagem cultural
é vasta. Acho que daí vem minha
grande capacidade de adaptação.
Não sou contemplativo; sou ati-
vo. Tenho uma atitude de respei-
to às identidades diferentes, mas
sempre procurei interagir com
elas. Meu conselho é: se não dá
para sair do Brasil, saia de sua ci-

dade. Tente outra região. Por ou-
tro lado, se houver a chance, reco-
mendo uma temporada fora do
país. Acho que há uma deficiên-
cia no currículo dos brasileiros.
Não há muitos que sentem neces-
sidade de morar fora. O curioso é
que, quando saem, em geral são
bem-sucedidos.

O fato de ser brasileiro dá mesmo
jogo de cintura?

Eu acho que o Brasil é um labo-
ratório fantástico para quem quer
ter uma carreira global. É uma
grande mistura de culturas, de

Para um executivo ocidental, qual
a maior lição dos japoneses?

Para mim foi a descoberta de um
mundo totalmente diferente. O Ja-
pão é um país muito seguro, as pes-
soas são muito atenciosas. Estou
motivado quando aprendo e aqui
posso dizer que aprendo o dia in-
teiro, mesmo depois de quatro anos.
)á faço até discurso em japonês, mas
são necessárias muitas horas de es-
tudo para aprender a língua. Só pa-
ra ler um jornal, é preciso conhe-
cer cerca de 3 000 sinais! Minha
maior motivação, na verdade, é
aprender a viver.

identidades, de situações sociais.
Morei no país a trabalho de 1985
a 1989 (Ghosn foi presidente da Mi-
chelin no Brasil). Estava baseado
no Rio de Janeiro e pensava em fi-
car por aí por um bom tempo, mas
veio o convite para os Estados Uni-
dos e aceitei. Aprendi muitas coi-
sas no país: o respeito à diversida-
de da mão-de-obra, a flexibilida-
de para reagir às mudanças polí-
ticas e econômicas. Taí um país
em que o profissional não pode
errar muito.

Qual o maior desafio de um líder?
Como fazer coisas difíceis e man-
ter a motivação das equipes em al-
ta? Este é o desafio do líder por ex-
celência. A motivação das pessoas
faz a diferença. É a única riqueza
que a empresa tem de verdade.

Quando chegou ao Japão, você era
tido como "o matador? Ganhou
algum apelido recentemente?

O de 7eleven, como os supermer-
cados, é antigo, mas é o que mais
gosto. Tem a ver com meu horário
de trabalho, que, em geral, vai das
7 às 23 horas. O mais recente é re-
founder, uma associação ao renas-
cimento da Nissan. Eu me divirto,
porque eles têm significado. Como
líder, não é muito importante apoio
ou resistência. É preciso que as pes-
soas estejam acompanhando você.
O grande adversário é a neutralida-
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de — na equipe ou na empresa.


