


Quem você acha que vai fechar com a
Chrysler?
Quem sabe? Fundos de Private Equity
sempre me assustam. Eles realmente
entendem do negócio de carros? Eu
gostaria de ver alguém com um grupo
de liderança que tenha experiência em
lidar com as revendedoras e com os
funcionários. Se eu tivesse esse dinhei-
ro, eu a compraria. Sairia da minha apo-
sentadoria para comprá-la. A Chrysler
faz ótimos carros. Talvez a Jeep pudes-
se ser vendida, mas eu odiaria ver a
Chrysler dividida. Já fiz tudo o que ti-
nha que fazer em Detroit. Hoje estou
morando em Los Angeles. Jürgen
Schrempp, ex-presidente da Daim-
lerChrysler, convidou-me para traba-
lhar com ele, e eu disse: "Onde eu teria
que morar?" Quando ele disse "Stutt-
gart", eu disse "esqueça".

Se você estivesse de volta como presi-
dente e CEO da Chrysler, o que estaria
fazendo?
Hoje, para alcançar o sucesso, preci-
samos estabelecer prioridades, tra-
çar um rumo. Não se pode fazer tudo
para todos. Creio que as linhas dos
modelos estão muito complexas nas
três grandes - muitos tipos de carros
para que os clientes possam assimi-
lar o que estão comprando.

Em seu livro você diz que as notícias so-
bre a fusão da Daimler-Benz deixaram-
no "chateado". Por que você acha que
não deu certo?
Não havia qualquer sinergia. Nenhu-
ma. E culturalmente os alemães ope-
ravam de forma diferente dos ameri-
canos. Houve muita emoção quando a
Chrysler foi vendida para os ale-
mães. E muito mais emoção ainda
agora que os alemães a estão venden-
do - eles estão nos jogando contra o
meio-fio, literalmente.



Vamos começar com os custos do se-
guro-saúde - os custos herdados. Há
muitos aposentados por lá. Eles ga-
nham o que costumavam ganhar, po-
rém não há mais como pagar. O mundo
mudou. Para usar um número da GM
que eu sempre menciono, a Toyo-
ta paga US$ 200 por carro em
plano de saúde para aposenta-
dos; a GM paga um pouco mais
que US$ 1500 por carro. É um
grande ônus para se carregar. As
pessoas estão vivendo mais tem-
po, e o governo, o sindicado e as
três grandes têm que sentar
para ver o que podem fazer para
colaborar. A data-base do contra-
to com o sindicato é em setem-
bro. Esse contrato deverá ser um
divisor de águas. O contrato
atual é rico demais. Espero que
prevaleça o bom senso e que che-
guemos a um acordo. Todavia, o
sindicato já está ameaçando fa-
zer uma greve. Eles deveriam
esperar até chegar à mesa de ne-
gociações para falar, mas estão
fazendo isso pela imprensa. Te-
mos que resolver isso juntos.

A participação de mercado de De-
troit continuará a cair?
Acredito que se estabilizará. Está
muito ruim. Os importados têm
mais da metade do mercado de
automóveis de passeio. Acho que
a GM vai começar a recuperar um
pouco. Contudo, como você sabe,
nesse negócio não é muito fácil ganhar
mais participação de mercado.

Você culpa os japoneses pelo declínio de
Detroit nas últimas duas décadas?
Há muito tenho enfrentado os japone-
ses. A Toyota é uma grande concor-
rente. A Nissan está vindo com força.
A Honda sempre foi excelente em en-
genharia. São boas empresas, mas ti-
veram vantagens. Não é uma competi-
ção justa. O mercado deles é fechado
para nós. Eles ainda manipulam a
moeda. Quando chegam a este país,
eles não têm sindicatos, ficando assim
difícil competir com eles. Muitas vezes

acho que suas práticas de comércio são
predatórias.
Nos anos 80, você sugeriu aumentar os
impostos sobre a gasolina.
Sim. Fui visitar Reagan e disse: "Va-
mos colocar um imposto de 50 centavos

por galão de gasolina. São US$ 50 bi-
lhões. Podemos cortar o déficit pela
metade." Ele disse: "Você só pode estar
louco. Não se pode taxar a gasolina." E
ele riu. Então, nunca o fizemos. Nossos
impostos estaduais e federais totalizam
aproximadamente US$ 0,46 por galão,
comparados a US$ 5 na Europa.

Como você vê o aquecimento global?
Eu fiz campanha para George W. Bush
em 2.000, contra Al Gore, porque eu
pensava que Gore estava um pouco
louco quando falava sobre o aqueci-
mento global. Agora, eu penso que
esse é um problema sério. Como eu

disse em meu livro, nunca pensei que
pagaria US$ 8 para ver Gore fazer
uma apresentação com Power Point.
Tem de haver uma solução na qual to-
dos participem - todo o planeta, não
apenas um país. Então, eu passei a

acreditar. Eu nunca tive isso tão
claro desde que deixei a indús-
tria automobilística.

O que a indústria de automóveis
pode fazer?
Híbridos na tomada. Eles estão
virtualmente aqui, agora. Ainda
temos que desenvolver melhores
baterias, claro, mas os híbridos
são bons. Caros e complexos, mas
dão conta do recado e conseguem
boa quilometragem. Essa é a ten-
dência para o futuro.

Algumas pessoas estão apostan-
do em células de combustível mo-
vidas por hidrogênio.
Essa solução está muito longe.
Onde iremos conseguir todo esse
hidrogênio? Vamos estocá-lo no
carro? Como vamos distribuí-lo?
É um problema de longo prazo.

Você se arrepende de nunca ter
concorrido à Presidência?
Não tenho arrependimentos,
mas fico um pouco triste por-
que amo este país e quero fazer
alguma coisa. Meu tempo está
acabando. Contudo, quero en-
contrar a cura para a diabete

(através de pesquisas com recursos
da Fundação lacocca).

O que você diz aos jovens que querem
entrar para a indústria automobilística?
Façam isso. É uma vida excitante.
Adorava ir trabalhar de manhã. Eu
amava carros. E, se você gosta do que
está fazendo, o resultado virá. H
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