
N O FIM DE JANEIRO E INÍCIO
de fevereiro, o executivo
Antônio Maciel Neto, pre-
sidente da Ford no Brasil

e na América do Sul, cumpriu uma se-
qüência de viagens para visitar todas
as fábricas da montadora na região.
Passou dias num vai-e-vem: foi do seu
QG. em São Bernardo do Campo, no
ABC paulista, até a fábrica de moto-
res em Taubaté, no Vale do Paraíba;
até o novo complexo de Camaçari, na
Bahia; e até as unidades de Pacheco,
na Argentina, e Valencia. na Venezue-
la. Um dos intuitos da peregrinação
de Maciel foi discursar pessoalmente
para os 10 500 funcionários da em-
presa que estão sob seu comando des-
de outubro do ano passado. Em cada
fábrica, ele gastou pelo menos meio
período animando as apresentações,
exaltando os resultados positivos co-
lhidos em 2003 e discorrendo sobre
novas metas. Também instigou os ou-
vintes a adotar uma "paixão por redu-
ção de custos'", a priorizar a qualida-
de e a comprar carros da própria Ford.
"Esta é a hora de crescer", repetiu Ma-
ciel nos encontros. "A estratégia é se-
guir o caminho de 2003, com mais ra-
pidez nas ações."

O empenho de Maciel em gastar o
verbo para motivar os funcionários da
Ford é uma necessidade. A empresa
passou por uma situação tão ruim que
a matriz, em Detroit, no fim da déca-
da passada, cogitou desistir de operar
no país. Historicamente a quarta co-
locada no ranking das montadoras no
Brasil, foi acossada de 1999 a 2002
por recém-chegadas como as france-
sas Renault e Peugeot-Citroen. Esse
perigo foi por ora afastado. No entan-
to, a Ford ainda não alcançou o status
de um negócio sustentável — o que
dá retomo para os acionistas. "Já con-
seguimos inverter a tendência", afir-
ma Maciel. "Mas. para atingir o re-
sultado financeiro, estamos atrasados
de um a dois anos."

O ano passado assinalou para a Ford
a consolidação de uma virada de mer-

Axé,meu.

rei
A Ford venceu
o ceticismo
que cercou a
instalação de
sua fábrica na
Bahia e conseguiu
se recuperar no
mercado. E agora,
como conseguir
um novo salto?
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Maciel: "Estamos atrasados de um a dois anos com o resultado financeiro"

cado perseguida desde 1995, quando
houve a cisão da Autolatina, a socie-
dade regional com a Volkswagen que
durou quase uma década. Ao voltar a
atuar sozinha, a Ford se viu numa si-
tuação frágil no Brasil e amargou anos
de crise. Acumulou erros de gestão.
queda nas vendas, trombadas com re-
vendedores e sindicatos, perda de par-
ticipação no mercado e desgaste da
imagem perante o consumidor. A re-
versão desse quadro começou em mea-
dos de 1999. com a contratação de Ma-
ciel — engenheiro com currículo de
reestruturações na catarinense Cecri-
sa e no grupo Itamaraty, do empresá-
rio Olacyr de Moraes — para presidir
a empresa no Brasil. Maciel ficou in-
cumbido de fechar uma fábrica antiga

no bairro do Ipiranga, em São Paulo,
apaziguar as tensas relações com o sin-
dicato dos metalúrgicos do ABC. cons-
truir o complexo na Bahia e lançar pro-
dutos mais competitivos.

Maciel fez mais que isso: protago-
nizou campanhas publicitárias da mar-
ca, indo para a televisão apelar para o
consumidor dar uma chance à Ford e
visitar suas lojas. "Foi um sacrifício",
diz Maciel. "Gastava de seis a oito ho-
ras para gravar cada comercial de 30
segundos." Sua carreira de garoto-pro-
paganda está encerrada, segundo ele.
"Agora tenho de estar mais na coorde-
nação estratégica e menos no dia-a-dia
da operação", afirma.

O principal resultado colhido em
2003 foi um crescimento nas vendas

de veículos de 16% num mercado que
acusou retração de 3,5%. Com isso, a
Ford obteve o maior avanço de parti-
cipação relativa no setor, detendo uma
fatia de 11%. Em contraste, a maior
perdedora do ano foi a Volkswagen
(veja quadro na pág. 58). As exporta-
ções também cresceram, alcançando
781 milhões de dólares, uma receita
44% superior à de 2002.

Esses avanços não foram suficien-
tes, porém, para que a Ford trocasse o
vermelho pelo azul no balanço. Com
faturamento na América do Sul de 1,9
bilhão de dólares — 21% superior ao
de 2002 —, a empresa registrou prejuí-
zo de 130 milhões. Foi, no entanto, um
resultado melhor que a perda de 492
milhões de dólares do ano anterior.

Mesmo sem lucro, a melhora do de-
sempenho contou para que Maciel fos-
se promovido, passando a acumular os
cargos de presidente da Ford no Bra-
sil e na América do Sul. A promoção
ocorreu num momento em que circu-
laram rumores de que ele poderia as-
sumir o comando da TAM ou da Te-
lemar. "Eu havia acabado de comple-
tar uma etapa básica na Ford e se es-
peculou no mercado sobre a minha saí-
da", diz Maciel. Em meados de setem-
bro do ano passado, foi comunicado
por seus superiores de que haveria mu-
danças organizacionais e que ele sai-
ria ganhando. No dia lºl de outubro,
Bill Ford, principal acionista e presi-
dente executivo do grupo, anunciou as
mudanças e 15 promoções, incluindo
a de Maciel. As operações na Améri-
ca do Sul, antes subordinadas ao co-
mando da Europa, junto com a região
da Ásia-Pacífico, foram alinhadas com
o México e o Canadá. Maciel passou
a se reportar à executiva Anne Stevens,
responsável por todos os mercados das
Américas, exceto os Estados Unidos.

Como a Ford conseguiu dar uma gui-
nada num mercado em retração? O fa-
tor-chave para a recuperação foi o lan-
çamento dos cairos projetados para as
linhas de montagem na Bahia, O pri-
meiro deles, o compacto Novo Fiesta,
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chegou às revendas em maio de 2002,
para concorrer na faixa de modelos co-
mo o Corsa, da GM. e o Polo, da VW.
Em março do ano passado foi a vez do
lançamento de maior impacto: o utili-
tário esportivo EcoSport. "O EcoSport
é o símbolo da nossa inovação", diz
Maciel. "Enquanto outras marcas es-
tavam lançando minivans, optamos por
apostar na criação de uma nova faixa."
De desenho atraente e disputando mer-
cado praticamente só com importados
bem mais caros, o EcoSport teve 27 000
unidades vendidas em 2003.

Na concessionária Sonnervig, com
três lojas em São Paulo, o utilitário re-
presenta 25% dos 350 a 400 carros no-
vos vendidos por mês. O Fiesta res-
ponde por 45%. As vendas da Sonner-
vig dobraram desde 2001. "Em 20 anos
com a Ford, nunca vivi uma fase tão
boa", afirma Ernesto Geraldi Júnior,
sócio da revenda. "Voltamos a ter car-
ros desejados pelo consumidor."

Nos galpões localizados em Cama-
çari, na região metropolitana de Sal-
vador, trabalham em dois turnos 240
robôs e quase 5 300 funcionários, in-
cluindo os de fornecedores de autope-
ças integrados. Dali saem quase 760
carros por dia, numa proporção de seis

Fiesta para quatro EcoSport. "O que
estamos fazendo aqui hoje estava no
plano de negócios de 2005", diz Emer-
son Baldin, responsável pelas opera-
ções de manufatura da Ford no Brasil.
"Muita gente não acreditava na produ-
ção de carros na Bahia, mas esta fábri-
ca é um negócio fantástico."

Dentro do complexo, 27 fornecedo-
res realizam submontagens de conjun-
tos de peças e as entregam diretamen-
te na linha da Ford. Um deles é a Dow
Automotiva, que fornece componentes
de plástico, como consoles e pára-cho-
ques. "Desde agosto, estamos corren-
do com a produção, porque o salto da
demanda foi grande", diz o executivo
Carlos Roberto Pereira, presidente da
Dow Automotiva. No entanto, para a
Visteon, a maior fornecedora da Ford,
responsável por direção hidráulica e pai-
nel de instrumentos, o resultado não es-
tá correspondendo ao projetado. "'De-
víamos ter atingido o pico de produção
um ano atrás, mas talvez só venha no
próximo semestre", diz Hélio Conta-
dor Filho, presidente da Visteon na Amé-
rica do Sul. Segundo ele, a empresa in-
vestiu 50 milhões de dólares para acom-
panhar a Ford na expansão baiana Foi
um bom negócio? "Em termos de ma-

nufatura e logística, é uma experiência
interessante", afirma Contador. "Como
viabilidade econômica, está aquém do
que esperávamos."

Para a Ford, a baianização—um ter-
mo adotado pela montadora e seus for-
necedores em Camaçari para designar
o índice de produção local — é decisi-
va. Em 2003,138 000 carros foram fa-
bricados na Bahia, enquanto de São Ber-
nardo do Campo saíram 60 000 carros
e 21 000 caminhões. Projetado com o
foco no mercado doméstico, o comple-
xo baiano teve de se voltar também pa-
ra a exportação—mais de um terço do
volume produzido segue para México,
Argentina, Venezuela e outros países da
América Latina. Na área de desenvol-
vimento de produtos, cerca de 300 en-
genheiros trabalham em Camaçari, di-
vididos em grupos focados por merca-
do. Um Fiesta destinado ao México, por
exemplo, tem de estar apto a enfrentar
mudanças freqüentes, desde montanhas
a 2 000 metros de altitude até estradas
ao nível do mar. "A qualidade da nos-
sa engenharia aqui hoje é comparável
à de qualquer time que temos nos Es-
tados Unidos", diz o americano David
Breedlove, diretor de desenvolvimen-
to de produto na América do Sul.
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Á decisão de construir uma fábrica
de automóveis na Bahia, um estado
sem tradição no setor automobilístico
e afastado do principal mercado con-
sumidor — o Centro-Sul do país —.
foi vista com ceticismo. "Muita gente
apostava contra, mas a Ford venceu o
desafio de fazer uma fábrica nova e um
produto novo numa região sem cultu-
ra de fornecedores e de mão-de-obra',
diz Edgard Viana, especialista em in-
dústria automobilística da consultoria
A.T. Kearney. À época da decisão, no
início de 1999, a Ford saía de uma ma-
lograda tentativa de seguir os passos
da GM e se instalar no Rio Grande do
Sul. Rejeitada pelo então governador
gaúcho Olívio Dutra, a Ford foi atraí-
da pelo interesse do governo baiano
de levar o investimento de mais de l
bilhão de dólares. Em troca, recebeu
regalias como terreno gratuito e isen-
ção de impostos estaduais.

Esses benefícios tornaram viável o
carro baiano. De um custo de produção
básico estimado em l 500 a 2 000 dó-
lares por unidade, o subsídio pode eqüi-
valer a 500 dólares. "É o suficiente pa-
ra fazer a diferença entre perder dinhei-

ro e ser competitivo", diz um consultor
que prefere não se identificar.

Enquanto caminha pelo escritório
central da administração em Camaça-
ri, Maciel chama a atenção para deta-
lhes racionais e ecologicamente corre-
tos do prédio. "Percebeu as saídas de
ar-condicionado no chão, em vez de no
teto?", pergunta ele. "Como o ar quen-
te sobe, economizamos esfriando de
baixo para cima." A economia é fun-
damental na busca obsessiva por ren-
tabilidade em que a Ford está empe-
nhada, após anos de prejuízo. Com me-
didas como um enxugamento de qua-
dros de 35%, Maciel conseguiu cortar
o custo fixo da Ford para um terço do
que era há quatro anos. Uma das fren-
tes atuais de luta contra os custos é a
análise de oportunidades de ganho item
por item dos veículos. O trabalho é rea-
lizado por equipes constituídas por um
engenheiro, um comprador e um ana-
lista de custos. Eles se reúnem diaria-
mente durante meses para esmiuçar ca-
da componente de um banco, por exem-
plo. Consultam os fornecedores, nego-
ciam mudanças e suas conclusões são
avaliadas mensalmente por um comi-

tê da diretoria. A Ford
já tem mais de 20 des-
ses times em campo.

Mas cortar custos não
basta. Para atingir o
equilíbrio financeiro, a
Ford precisa continuar
a crescer e a ganhar es-
cala. Segundo especia-
listas no setor, a empre-
sa teria de alcançar uma
cota de 15% a 18% do
mercado para o negócio
se tornar sustentável.
Como chegar lá? Um
novo carro popular po-
deria ser a solução para
dar volume à marca?
"Ainda não decidimos o
que fazer", diz Maciel.
"A matriz me deu a diretriz de gerar lu-
cro e estamos procurando uma solução
de engenharia e de manufatura para fa-
zer um novo carro com lucro. Temos
de encontrar outra vez um jeito de fa-
zer algo diferente." •

Leia mais no Portal EXAME
(www.exame.com.br)
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