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A empresa retoma o crescimento,
investe em países emergentes,
mas enfrenta a resistência dos
operários franceses

Michelin
acerta
os ponteiros
ROBERTA NAMOUR, DE CLERMONT-FERRAND

" F O R T A L E C E R O OESTE E DESENVOLVER O LESTE."
Parece lema de desbravadores, mas trata-se de uma sínte-
se da atual estratégia da francesa Michelin, uma das maio-

res fabricantes de pneus do mundo. O oeste, no caso, significa as
operações europeias, sobretudo as da França. O leste, os países
emergentes da Ásia - mas também o Brasil, de acordo com a confu-
sa geografia do grupo, Nos corredores das unidades da empresa na
França, a frase provoca algum incómodo. Mas nem sempre o calen-
dário económico e as demandas sociais andam juntas. Justamente
no momento em que comemora um crescimento de 35% em suas re-
ceitas, depois de dois anos de estagnação, a Michelin vive uma rela-
ção tensa com os 826 funcionários da fábrica de Toul, que fechará
suas portas em 2009. Os operários chegaram a manter dois direto-
res da unidade como reféns na tentativa de reverter a decisão. Irre-
dutível, a empresa não voltou atrás, embora tenha deixado claro
que não abandonará o seu lado paternalista, seguindo a tradição dos
irmãos que fundaram a empresa e da própria legislação francesa.
Por isso, remanejará funcionários para outras unidades e ofe-
recerá postos de trabalho numa companhia que ocupará o
local. Há também a possiblidade de financiamento
para projetos profissionais próprios.



O fechamento da unidade faz parte de um plano, iniciado há cinco
anos, para recuperar seus níveis de crescimento e reduzir custos.
Até 2012 mais de 60% da produção de pneus leves deverá
ser gerada em fábricas com capacidade anual superior a 100
mil toneladas. Hoje essa proporção é de 25%. Para atingir
esse objetivo, unidades antigas devem ser reagrupadas, assim
como outras serão criadas em países como China, Brasil e Rússia.
Na semana passada, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da
Silva inaugurou uma fábrica no Brasil, especializada em pneus para
mineração e terraplanagem. Localizada em Campo Grande (RJ), a
unidade consumiu US$ 200 milhões. Cerca de 400 empregos diretos
foram criados. A capacidade de produção é de mais de 40 mil tone-
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ladas de pneus de grande porte por ano. Esse tipo de investimento
é sempre bem-vindo no País. Tanto que o próprio presidente virou
garoto-propaganda da marca. ''O trabalhador vai comprar o carro
que tem prazer de comprar e, de preferência, usar pneus Michelin
para que não fique parado neste país", disse durante a inauguração.

Ao mesmo tempo, a Michelin procura recuperar fábricas antigas.
Nos últimos cinco anos, investiu 45 milhões de euros em seus par-
ques industriais localizados na França, Espanha e Finlândia, a fim
de torná-los mais competitivos. Mas, segundo a empresa, algumas
fábricas, como a de Toul, não atingiram as expectativas. A coreana
Hankook, por exemplo, produz dez milhões de pneus por ano na
Hungria, com mil empregados, produtividade três vezes maior do
que a de Toul. A busca por mais competitividade melhorou o balan-
ço. Em 2007, as vendas líquidas atingiram 16,9 bilhões de euros. O
grupo possui hoje 17,2% de participação no mercado mundial, de
acordo com a Tire Business, publicação especializada do setor. As
perspectivas para 2008 são boas. A Michelin acaba de lançar a
quarta geração de pneus ecológicos, o Energy Saver. "A tecnologia
desse produto permite economia de quase 0,2 litro de combustível a

cada 100 quilómetros e a redução das emissões de COs em 4
gramas por quilómetro", anuncia Pascal Paemelaere, ge-

rente de marketlng. O Energy Saver chega ao Bra-
sil no segundo semestre por cerca de R$ 272.

51

Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 544, p. 50-51, 5 mar. 2008.




