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A FILIAL QUE ENSINA A MATRIZ
Como a Ford brasileira conseguiu driblar a crise internacional e obter resultados
melhores que os da montadora nos Estados Unidos e no restante do mundo

JOÃO SORIMA NETO

A Ford vai fazer dois anúncios mui-
to diferentes nesta segunda-fei-

ra 23. Em São Paulo, a montadora di-
vulgará os resultados obtidos em 2005
na América do Sul em clima de come-
moração. Na sede da empresa, em De-
troit, nos Estados Unidos, a Ford vai
anunciar medidas drásticas para sair
do vermelho. O resultado sul-ameri-
cano da Ford brasileira, conforme apu-
rou ÉPOCA NEGÓCIOS, será o melhor
de sua história: um lucro de US$ 350
milhões. O Brasil puxou esse desem-
penho por ser responsável, em média,
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por--70% dos negócios na região. A
montadora ganhou dinheiro por aqui,
enquanto a maioria dos concorren-
tes perdeu. Só a Fiat, a Toyota e, tal-
vez, a Volks escaparam do prejuízo.
"Temos lucrado trimestre após trimes-
tre nos últimos dois anos, mesmo com
o crescimento da competição no país",
diz o presidente da Ford América do
Sul, Antônio Maciel Neto.

Lá fora a situação é oposta. Só nos
primeiros nove meses de 2005 a mon-
tadora americana acumulou um pre-
juízo global de US$ 1,6 bilhão, e este
número poderá piorar no balanço final
do ano. Só nos EUA, as perdas são de

"Fizemos a
opção de nos
reformular
há seis anos.
E ela se
provou correta"
Antônio Maciel Neto, presidente

da Ford América do Sul

quase US$ 300 milhões. "Não há co-
mo evitar o fechamento de fábricas",
afirmou recentemente o presidente da
empresa, Bill Ford. Sabe-se que pelo
menos três fábricas nos EUA e uma no
Canadá vão baixar as portas. Se for
confirmado o plano " Seguindo Adian-
te", que circula nos altos escalões da
Ford, cerca de 7 mil trabalhadores vão
perder o emprego.

O Brasil escapará ileso dos cortes
porque já fez os ajustes antes da ma-
triz e hoje é um exemplo de como ob-
ter o que a montadora americana bus-
ca: rentabilidade. Em 2001, a Ford bra-
sileira enfrentava uma crise aguda, sua
participação de mercado despencara
para 6%, a mais baixa da História, e
falava-se que poderia deixar o país.
De lá para cá, a empresa se reinven-
tou e ainda continua a se reinventar.
A Ford cortou custos e trabalha no li-
mite, sem folgas de gente ou equipa-
mentos. Se quiser produzir mais car-
ros, terá de contratar. A empresa bus-
cou adequar seus produtos ao gosto
- e bolso - do consumidor brasileiro.
Mesmo com contenção de gastos, au-
mentou seu contingente de engenhei-
ros de 200 para 900, porque deu prio-
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ridade à criação de modelos próprios
para o Brasil, a começar pelo design
dos carros. O melhor exemplo é o
EcoSport, de tamanho e preço de car-
ro médio, mas com jeitão de jipe es-
portivo, tipo off-road. Lançado em
2003, o EcoSport puxou a recuperação
da empresa e continua batendo to-
dos os veículos de sua categoria nas
vendas. No ano passado, foram comer-
cializadas mais de 45 mil unidades,
a maior marca desde o lançamento. A
fábrica da Ford em Camaçari, na Ba-
hia, de onde sai o EcoSport, é uma das
mais modernas do mundo. A cada 82
segundos sai um carro da linha de
montagem baiana por um custo de
produção 20% inferior ao de qualquer
lugar do planeta. Atualmente, a fábri-
ca funciona 24 horas por dia, em três
turnos. Em dezembro, não houve fé-
rias coletivas, como em outras monta-
doras. Ao contrário: alguns setores, co-
mo o de vendas, fizeram plantão até
no Natal e no Ano-Novo.

Essa é a essência da virada promo-
vida por Antônio Maciel: a empresa
aumentou muito sua participação de
mercado, mas continua bem atrás da
GM, da Volks e da Fiat na corrida pe-
la liderança de vendas. Seus lucros,
porém, correspondem ao dobro dos
resultados de todas as outras mon-
tadoras - somados. "A Ford foi em
busca de lucro e não de volume de
vendas", diz o consultor André Beer,
ex-presidente da GM no Brasil. Ma-
ciel confirma: "Quando você tem uma
operação que dá prejuízo, cada car-

ro que você vende a mais aumenta
suas perdas. Primeiro, tem de buscar
a rentabilidade, e não ganhar parti-
cipação de mercado com prejuízo." É

. isso o que vai fazer a matriz.
O plano de reestruturação da Ford

nos EUA tem como objetivo tirar a em-
presa do sufoco e voltar ao azul. A si-
tuação é tão grave que recentemente
a agência de classificação de risco
Standard & Poor's rebaixou os títulos
da dívida da empresa para "investi-
mento especulativo". Significa que a
possibilidade de prejuízo para quem
investe nos papéis da Ford é alta. No
maior mercado do mundo, a Ford e a
GM sofrem com altos custos trabalhis-
tas e com a concorrência que vem da
Ásia. Lideradas pela japonesa Toyota,
as montadoras asiáticas já dominam
36,5% do mercado americano, ofere-
cendo carros mais compactos e econô-
micos. Um estudo da consultoria
KPMG mostrou que, se as montadoras
americanas não fizerem cortes de dês-

"Não há como evitar
o fechamento de

fábricas e perda de
postos de trabalho
em nosso plano de

reestruturação"
Bill Ford, presidente mundial

da montadora

pesas drásticos agora, continuarão per-
dendo terreno no mercado global nos
próximos cinco anos.

Os americanos sempre gostaram de
carrões esportivos, que consomem
muito combustível. Agora, eles estão
revendo suas preferências. "O con-
sumidor americano quer veículos
mais econômicos depois da escala-
da do preço da gasolina", diz Kevin
Tynan, analista da consultoria ame-
ricana Argus. A Ford não foi ágil pa-
ra antecipar essa novidade. O resul-
tado é que as vendas de seu princi-
pal utilitário, o Ford Explorer, despen-
caram em 2005. Agora, a montado-
ra vai encolher e repensar seus pro-
dutos. Já no Brasil, a Ford tem pla-
nos de crescer. Com a casa arrumada,
pretende lançar no fim de 2007 um
modelo compacto. Será sua aposta
para, agora sim, voltar a brigar pela
liderança no país.
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