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A estratégia de crescer fora dos Estados Unidos, seu país de origem, vai permitir à Visteon, um 
dos maiores fabricantes de autopeças do mundo, sair da crise financeira que persiste desde 
que essa empresa se separou da Ford há oito anos. O presidente mundial do conselho da 
companhia, Michael Johnston, disse ontem ao Valor que o plano por meio do qual foi possível 
adicionar US$ 1 bilhão à receita entre 2006 e 2007, com expansões voltadas principalmente a 
países emergentes como o Brasil, permitirá à empresa finalmente voltar ao lucro em 2010.   
 
A Visteon tem 15% do seu faturamento anual, de US$ 11,3 bilhões no ano passado, atrelados 
às encomendas das fábricas da Ford na América do Norte. Johnston diz que a meta é diminuir 
ainda mais essa dependência, para 6% em 2010. A estratégia de deslocar as atividades para 
fora da da região de origem deu resultado. Segundo o executivo, 70% da receita hoje tem 
origem nos países fora da América do Norte.   
 
O aumento da atividade nos países emergentes é que tem levado a companhia a recuperar a 
saúde financeira. Um dos principais focos é a Ásia, responsável hoje por 40% dos negócios de 
uma empresa que no passado se dedicava quase que totalmente às necessidades das linhas de 
montagem da Ford nos Estados Unidos. Um forte plano de reestruturação reduziu os volumes 
de receita, que chegaram a ser de US$ 18 bilhões anuais, lembra Johnston. Mas, por outro 
lado, o enxugamento - que incluiu a transferência de atividades para a Ford - fez com que a 
empresa voltasse a respirar   
 
A Visteon ganhou fama com produtos que foram se sofisticando com o passar dos anos. Com 
41,5 mil empregados espalhados pelo mundo, a empresa é forte na produção de sistemas de 
áudio, vídeo e navegação para carros, além de controles de instrumentos, interiores e peças 
de climatização.   
 
Mas a direção da companhia sabe que precisa se adaptar aos novos tempos, em que o 
crescimento da demanda nos países emergentes pede carros sem tantos equipamentos 
sofisticados. Hélio Contador, o presidente da Visteon na América do Sul, explica que o Brasil 
desenvolveu um novo rádio de baixo custo para países emergentes. Esse rádio "popular" 
projetado no Brasil começará, agora, a ser produzido também na China.   
 
O desenvolvimento do carro de ultra baixo custo na Índia não preocupa Johnston. Mesmo que 
os fabricante desse novo tipo de veículo, como a Tata, não sejam os consumidores dos 
equipamentos mais sofisticados da Visteon, o executivo diz que toda a indústria, tanto os 
fabricantes de veículos como os de autopeças, precisam se adaptar e seguir esse novo 
conceito de transporte porque é nos países emergentes que as vendas de veículos estão 
aumentando.   
 
Johnston não é partidário da idéia de que a indústria de autopeças precisa exportar grandes 
quantidades para ganhar projeção mundial. Segundo ele, a nova ordem num setor cada vez 
mais globalizado é investir com vigor para atender aos mercados locais. "Essa é a chave do 
sucesso; os altos custos de logística e transporte não são uma solução econômica".   
 
Isso foi o que aconteceu com a Visteon no Brasil. Há dez anos, a empresa destinava quase 
100% da sua produção no país para os Estados Unidos. O mercado americano ainda é o 
principal destino das vendas externas da subsidiária. Porém, hoje só 15% da receita da filial 
brasileira, que foi de R$ 1 bilhão em 2007, vêm das exportações. Se o câmbio fosse mais 
favorável, a direção local da companhia até que gostaria de chegar a uns 25%. "Seria o ideal, 
mas não muito além disso", afirma Contador.   
 
"Como a economia brasileira está indo bem, estamos hoje tirando proveito dos investimentos 
que fizemos no passado", diz Johnston. A Visteon do Brasil tem elevado a capacidade de 
produção. Há pouco tempo a empresa dobrou a capacidade da fábrica de Manaus, que produz 
sistemas de rádio.   
 



Esta semana a empresa inaugurou na fábrica de Guarulhos um centro de tecnologia que 
permitirá a realização de testes avançados de engenharia para sistemas automotivos.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 18, 19, 20 e 21 abr. 2008, Empresas & 
Tecnologia, p. B1 
 


