




paulistano Cledorvino Belini, presiden-
te da Fiat no Brasil e na América Latina,
só usa modelos de sapatos que dispen-
sara cadarços, para não ter de amarrá-
los e desamarrá-los todos os dias - ta-
refa que, segundo ele, consome cerca
de 30 segundos. "Já fiz as contas. Con-
siderando uma expectativa de vida de
70 anos, uma pessoa gastará, ao longo
de sua existência, mais de 210 horas ou
quase nove dias apenas fazendo e des-
fazendo nós de sapatos. É um desperdí-
cio", afirma. Quando viaja de avião, Be-
lini faz questão de comprar assentos na
primeira fileira. É o último a chegar à
aeronave e o primeiro a sair. "O desem-
barque de quem está nas poltronas do
meio ou de trás demora 15 minutos", diz.
Na espera pelo embarque, o BlackBer-
ry não pára de trabalhar: mensagens
aos executivos da Fiat, recados aos for-
necedores, notícias de vendas de auto-
móveis, ligações para concessionárias.
"Tempo é produtividade e produtivida-
de é dinheiro", afirma Belini, de 59 anos.

A obsessão com o relógio também
já foi testemunhada pelos operários
da Fiat. E comum ver o presidente
na linha de montagem, marcando o
tempo de cada etapa da produção e
tentando ganhar segundos preciosos
que serão transformados em econo-
mia de minutos ao final do processo. A
Fiat produz hoje 3 mil carros por dia, o
maior índice, calculado em uma única
fábrica, entre as montadoras instala-
das no Brasil. E deve fazer mais carros
em menos tempo brevemente, com a
ampliação da planta de Betim, na re-
gião metropolitana de Belo Horizonte.

Belini tem pressa. Assim que o ita-
liano Sérgio Marchionne, o CEO da
Fiat Automobile, deu o sinal verde para
o aporte de RS 5 bilhões, o maior inves-
timento já feito de uma só tacada na Fiat
do Brasil, o executivo brasileiro man-
dou iniciar os trabalhos. Betirn virou
um canteiro de obras, com mais de 2 mil
homens, gruas e guindastes circulando
pelos 2,2 milhões de metros quadra-
dos da fábrica mineira. Quando tudo

estiver pronto, em 2010 (um tempo
recorde, segundo Belini), a Fiat estará
produzindo 800 mil veículos por ano.
Será a maior fábrica de automóveis do
Brasil e uma das três maiores do mun-
do - ao lado da planta da Volkswagen
em Wolfsburg, na Alemanha, e da Au-
tovaz, em Moscou. "Com a diferença de
que eles não estão produzindo a plena
capacidade. Nós vamos fazer isso", diz
Belini. Em 2007, mesmo sem a amplia-
ção, Betim produziu 717 mil veículos/
ano. A Volks de Wolfsburg fez 650 mil.

Belini sabe, contudo, que quantida-
de, por si, não faz a diferença. O princi-

pal desafio da líder em vendas no Brasil
é provar que sua excelência nos carros
compactos, de baixa cilindrada, pode
ser estendida a outros nichos de mer-
cado, como o de carros médios ou o de
modelos de grande porte, com motores
potentes, tecnologia embarcada e aca-
bamento mais sofisticado. Dos 717 mil
veículos que a empresa produziu no ano
passado, 400 mil eram das famílias
Uno e Palio. O presidente da Fiat quer
mudar essa história. "Vamos migrar
gradativamente para carros de nicho
e de luxo", diz ele. Na prática, a monta-
dora quer aproveitar o período de aque-

cimento do mercado de carros médios
para obter margens de lucro superiores
em seus veículos. Entre 2000 e 2008, a
Fiat liderou o ranking nacional em qua-
se todos os anos, com exceção de 2003,
quando perdeu o posto para a General
Motors. De 2004 para cá, com o aumen-
to de renda da população, juros em que-
da e prazos cada vez mais dilatados de
financiamento, o que se viu foi um cres-
cimento chinês do mercado automobi-
lístico brasileiro, de dois dígitos ao ano.

Foi uma arrancada vertiginosa,
que culminou no recorde histórico de
3,5 milhões de veículos vendidos em
2007. O aumento, durante boa parte
desse período de pujança, foi moti-
vado, principalmente, pela venda de
modelos populares de 1.0 litro. Em
2003, esses modelos, chamados car-
ros de entrada, representavam 63,3%
do mercado nacional. Mas já não exi-
bem o mesmo vigor. Sua participação
vem caindo ano a ano e, somente nos
dois últimos anos, desceu de 56,2%
para 50,8%. Eles representam ainda
metade do mercado, é verdade, mas o
que se vê agora é a escalada de modelos
acima de 1.0 litro. Dados da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea) mostram que,
no acumulado deste ano, a venda de
automóveis populares cresceu 17%,
enquanto a outra metade evoluiu 41%.

"Há uma mudança importante em
curso no mercado doméstico", diz José
Roberto Ferro, consultor especializado
na indústria automobilística. "O au-
mento de renda vale para todos. Se no
início fez com que várias pessoas pu-
dessem comprar o primeiro carro, ago-
ra está fazendo com que tantas outras
troquem de carro, optando por modelos
mais avançados," Prova disso é que o
preço médio dos veículos vendidos no
Brasil subiu de R$ 43 mil, em 2006,
para RS 50 mil, neste ano. "A relação do
brasileiro com o automóvel é exatamen-
te a mesma que ele tem com uma roupa
nova. Ele quer sempre melhorar suas
aquisições. Se ganha um pouco mais,



seu guarda-roupa será mais sofisticado.
O mesmo vale para seu veículo", afirma
Rogelio Golfarb, diretor de assuntos
corporativos da Ford para a Améri-
ca do Sul e ex-presidente da Anfavea.

Pois a Fiat agora está de olho exa-
tamente nessa roupa nova, sem deixar
o guarda-roupa básico de lado. Em
outras palavras, o reposicionamento
da montadora de Betim não significa
o abandono dos carros populares. Ao
contrário. Ainda levará um certo tem-
po para que modelos médios ou mais
sofisticados ultrapassem as vendas
dos compactos de entrada no Brasil.

E sempre haverá espaço para os
populares. Há quem acredite que, no
médio e longo prazos, os veículos 1.0
fiquem restritos muito mais às frotas de
empresas, com uma participação pró-
xima de 30% do mercado. "O que quero,
de fato, é oferecer um mix completo de
veículos, vendendo para todas as clas-
ses", diz Belini. Esse foi um problema
da Fiat nos últimos anos e, de certa for-
ma, ainda continua incomodando os di-
retores, em Betim. Fidelização é o nome
do jogo no mercado automobilístico, e a
Fiat engasgou nas tentativas anteriores
de satisfazer o cliente que quisesse subir
degraus na compra de um automóvel.
Imagine um dono de Uno Mille que so-
nhasse com um novo veículo, mais po-
tente e melhor acabado. O Palio 1.4 esta-
va lá para satisfazê-lo. Depois do Palio,
ele poderia migrar para as versões
peruas, talvez uma Palio Weekend. Se
quisesse permanecer nos sedas teria o
Siena. Já houve o Tipo, que vendeu bem
no começo, mas não pode ser considera-
do exatamente um sucesso de mercado.
Tinha também a Brava, o Tempra e o
Marea (alguém sente saudades deles?).
Portanto, o "teto" na relação Fiat/con-
sumidor era mesmo a família Palio.

Nos últimos anos, a Fiat deu boas
tacadas para resolver parte do proble-
ma: lançou o Stilo, que seduziu prin-
cipalmente os consumidores mais
jovens, com apelos tecnológicos como
câmbio dual logic, inspirado nos carros

de Fórmula l (pode-se optar pela troca
manual ou automática, mesmo com o
carro em movimento). Suas vendas não
estão lá tão animadoras, mas o carro
vem brigando valentemente no merca-
do e ajudando a identificar um produto
de ponta com a marca Fiat. Mas, ainda
assim, pular de um Palio ou Siena para
um Stilo é um tanto salgado para o bol-
so do cliente. "Para suavizar o caminho
do consumidor na escalada até o Stilo,
trouxemos o Punto, inaugurando a ca-
tegoria sport hatch", afirma João Ciaco,
diretor de publicidade e marketing
do grupo Fiat. Em maio, a montadora
apresentou também a Palio Adventu-
re Locker, com um design novo e um
sistema eletrônico que ajuda o carro a
sair de situações adversas como atola-
mentos, por exemplo. No segundo se-
mestre, será a vez do Linea, automóvel
de luxo que ocupará o lugar do Marea
e, segundo Belini, vem brigar no mer-
cado brasileiro com modelos como o
Honda Civic e a família japonesa Co-
rolla. É a grande aposta dos italianos.

NO ANDAR DE CIMA
O novo carro da Fiat é um sedã de

quatro portas, maior do que o Corolla
e o Mégane, e deverá oferecer versões
com motor de 1.9 litro. Na parte inter-
na, mimos como computador de bordo,
MP3, conexão bluetooth e entrada USB.
Preço estimado: de R$ 53 mil a R$ 58
mil. "Estamos prevendo de seis a oito
lançamentos neste ano", afirma Fábio
D'Amico, diretor industrial da Fiat. Ele
obviamente não revela o que virá pela
frente no mundo Fiat, mas as novidades
não irão se restringir a reestilizações de
modelos já existentes. A montadora,
como disse Belini, quer novos carros
em novos nichos para novos consumi-
dores. Um deles é uma versão esportiva
do 500 (Cinquecento), que virá da Itália
para brigar com o New Beetle, da Volks.
Outro é o Bravo, um hatch que deverá
substituir, em dois ou três anos, o Stilo.

Abrir espaço no andar de cima do
mercado automobilístico não será, con-



tudo, tarefa tão simples para a Fiat. Seus
rivais estão bem posicionados com mo-
delos que, há tempos, já caíram no gosto
do consumidor de maior poder aquisiti-
vo. Honda e Toyota, com novas versões
do Civic e do Corolla, lideram com folga
as vendas de sedas médios, cujos preços
variam entre R$ 58 mil e R$ 69 mil. Jun-
tos, estes modelos japoneses somaram
38,9 mil unidades no acumulado de ja-
neiro a maio de 2008, segundo dados
da Fenabrave, a associação nacional dos
concessionários. São seguidos de per-
to pelo GM Vectra e Citroen C4 Pallas.
Há ainda o Renault Mégane e o Nissan
Sentra correndo por fora. Nos primei-
ros cinco meses de 2008, este segmento
movimentou cerca de R$ 4,7 bilhões,
com a comercialização de 74.329 uni-
dades, 24% superior ao mesmo período
de 2007. A Fiat está fora dessa briga,
pelo menos por enquanto. "Uma boa
performance nesta faixa confere pres-
tígio às marcas", diz Golfarb, da Ford.

Não só prestígio, mas também mar-
gens de lucro maiores. As montadoras
não revelam seus custos, mas estima-se
que a margem de lucro bruto nos mode-
los populares esteja em torno de 20%.
Esse índice cresce proporcionalmente
ao aumento de cilindradas do motor e
à sofisticação do veículo, podendo ba-
ter em 35%. A Fiat, portanto, tem boas
razões para apressar o projeto Linea.

"O reposicionamento proposto por
Belini é bem difícil de executar, mas
perfeitamente possível. A Fiat tem
engenharia para isso", afirma Ferro.
Segundo o próprio presidente da mon-
tadora, Betim está sendo preparada
não apenas para fazer mais carros
mas também para fazer carros melho-
res. Além das ampliações de todos os
processos produtivos, que vão da área
de funilaria e prensa até as linhas de
montagem, passando pelos galpões
de estoque de peças, a reforma na fá-
brica mineira contempla uma série de
inovações tecnológicas e de design. As
cabines de pintura receberão 33 novos
robôs que trabalharão com novos ti-

pos de cores desenvolvidas no Centro
Estilo de Design Fiat. Belini também
trouxe para a unidade um centro de se-
gurança veicular, onde são realizados
os crash tests. Desta forma, acabou com
o último elo de ligação entre Betim e a
Itália. Explica-se: até agora, os carros
produzidos no Brasil eram mandados
à Europa para ser submetidos ao teste
de segurança. Não mais. "É óbvio que
sempre dependeremos da matriz, de
suas decisões e suas tecnologias. Mas
hoje posso dizer que temos condições
de cumprir todas as etapas de produ-
ção de um veículo no Brasil", afirma
Belini. Um novo prédio de engenharia
foi construído e o centro de desenvol-
vimento Giovanni Agnelli, ampliado
e revigorado. "Viramos referência
para o mundo da Fiat em vários cam-
pos, como, por exemplo, a fabricação
de suspensão e motores", diz D'Amico.

QUESTÃO DE IMAGEM
Motores, aliás, formam um capítulo

à parte na nova postura da montadora.
A Fiat Powertrain (FPT), divisão do
grupo responsável pela produção des-
tes equipamentos, desembolsou US$
250 milhões na aquisição e expansão da
Tritec, sediada em Curitiba. Para quem
não se lembra, a Tritec era aquela empre-
sa criada numa parceria entre a BMW
e a Chrysler. Quando a Daimler-Benz
comprou a Chrysler, a parceria se com-
plicou. Durante algum tempo, a BMW
manteve a produção da Tritec, que
abastecia principalmente o mercado eu-
ropeu com motores de 1.4 e 1.6 litro, ape-
nas para exportação. Nos últimos anos,
porém, a Tritec desligou as máquinas.
Atualmente, não produz uma válvula
sequer, embora toda a infra-estrutura
da fábrica esteja intacta. A idéia da Fiat
é fabricar 400 mil unidades/ano, in-
troduzindo inclusive uma nova família
de motores middle size - provavelmente,
1.8. Ao mesmo tempo, está em curso um
investimento de US$ 200 milhões para
elevar a produção da FPT em Betim.
Serão 170 mil novos motores a mais por



ano, perfazendo 700 mil unidades. Em
Córdoba, na Argentina, com outros US$
200 milhões, a produção saltará de 60
mil para 100 mil peças por ano, com des-
taque para a nova versão 1.9 que deverá
abastecer o Linea. "No total, teremos
capacidade para 1,2 milhão de motores
por ano", afirma Franco Ciranni, presi-
dente da FPT. "A Fiat está pronta para
entrar em qualquer fatia do mercado."

Pode ser. Mas há duas questões cru-
ciais para a montadora resolver - e elas
vão além da infra-estrutura produtiva.
A primeira delas é a imagem da marca,
extremamente vinculada aos carros pe-
quenos, práticos, de baixo preço. "Mas
isso também vem evoluindo. Em recen-
tes pesquisas, verificamos que atributos
como tecnologia, motor e design apare-
ciam ligados ao nome Fiat. Isso é uma
novidade em nossos estudos", diz Ciaco,

da área de marketing. "O consumidor já
percebe mudanças na marca." A mon-
tadora tem feito de tudo para detectai-
os anseios dos clientes. Uma equipe de
antropólogos foi contratada para passar
alguns dias com diferentes "tribos de
consumidores", com o objetivo de saber
exatamente o que eles esperam dos car-
ros da marca. De posse desses dados, os
profissionais de engenharia e design co-
meçam a dar forma a novos projetos ou
reestilizações de veículos. "É uma nova
ferramenta de marketing que nos ajuda a
captar tendências de mercado", diz Ciaco.

Outro grande desafio do presidente
da Fiat é fazer com que sua rede de con-
cessionárias, especializada na venda
de carros compactos e mais baratos,
aprenda a atender o consumidor de

maior poder aquisitivo. "O cliente que
compra um carro como Civic ou Corolla
não tem de ficar procurando o vendedor
dentro da loja ou discutindo itens opcio-
nais. Também conta com prazos de, no
mínimo, dois anos de garantia para o
veículo", afirma o diretor de uma monta-
dora japonesa instalada no Brasil. Belini
sabe de tudo isso e já está investindo no
treinamento de suas concessionárias. À
Fiat introduziu - embora com atraso - o
conceito de meritocracia nas revendas.
Todas as lojas recebem pontuações por
atendimento e aquelas que mais se des-
tacam ganham bônus como o aumento
da cota de carros que recebem da mon-
tadora. De acordo com Edmo Mendonça
Pinheiro, presidente da associação que
reúne as concessionárias Fiat (Abracaf),
os vendedores já estão cientes do projeto
de reposicionamento da empresa. "Beli-



ni tem uma boa relação com a rede. Re-
centemente, estivemos na Europa para
conhecer alguns veículos que podem
desembarcar no Brasil. Muitos deles, em
nichos onde a Fiat do Brasil ainda não
está presente", afirma ele. De todos os
desafios comerciais, no entanto, o maior
deve ser mesmo impingir uma mudança
de postura nos donos de revendas Fiat.
Acostumados ao giro rápido dos mode-
los compactos e mais baratos, eles terão
de se adaptar ao processo mais lento na
comercialização de carros maiores. Na
própria Fiat, já houve casos em que os
donos de revendas, impacientes com a
demora em vender veículos mais caros,
promoveram um grande desconto para
tirá-los da concessionária e abrir espaço
para outros veículos - geralmente, aque-
les com giro mais rápido. Isso é péssimo
para uma marca que tenta se posicionar

em nichos mais lucrativos. "A Fiat tem
um grande desafio técnico e cultural pela
frente. Terá de criar uma relação custo-
benefício-status, que é algo bem difícil
de se conseguir", diz um concorrente.

Mas convém não duvidar da per-
sistência italiana para mudar a própria
história. Em 2004, não havia ninguém
na indústria automobilística que acre-
ditasse na recuperação da montadora,
castigada por vendas em queda, pela
morte do fundador, Giovanni Agnelli,
por problemas de sucessão no Grupo
Fiat e por disputas familiares. Quando
o CEO Sérgio Marchionne foi chamado
para tentar consertar a Fiat Automo-
bile, maior empresa do conglomerado,
deparou-se com uma situação crítica: a
montadora de Turim perdia US$ l bi-
lhão ao ano e o caminho para a falência
parecia irreversível. Em 18 meses, com
fechamento de fábricas, reposiciona-
mento de produtos e um agressivo corte
de custos, ele reverteu a situação, colo-
cando a empresa de volta aos trilhos.

A filial brasileira, responsável
por 30% das vendas mundiais dos
carros da Fiat e posicionada como a
mais importante operação depois da
matriz, teve papel fundamental na
reestruturação. Manteve-se quase
alheia ao terremoto de Turim, segu-
rando "as pontas" enquanto o plano
de Marchionne era posto em prática.
Belini, o capo daqui, multiplicou seu
prestígio junto ao board italiano. A
rápida aprovação para o investimen-
to em Betim é a maior prova disso.

Cledorvino Belini é um paulistano
do bairro de Sumarezinho, filho de um
militar que lutou na Segunda Guerra
Mundial e trabalhou na Companhia
Municipal de Transportes Coletivos
de São Paulo (CMTC) e de uma pro-
fessora do ensino fundamental. Aos
15 anos, teve sua primeira experiência
como administrador. Beque central do
Cruz de Malta, time de futebol de seu
bairro, acabou acumulando também
a função de presidente da agremiação.
"Eu saía atrás dos patrocínios para a

compra de uniforme e cuidava de to-
dos os compromissos do time", afirma
ele. "Era o dono da bola." O primeiro
emprego registrado aconteceu aos 16
anos, nas indústrias Matarazzo. De
lá, partiu para o Grupo Fiat, de onde
nunca mais saiu. Ocupou cargos de
destaque na Fiat Tratores (hoje CNH),
na Magneti Marelli Cofap, divisão de
autopeças, e na holding, até se tornar
o primeiro brasileiro a acumular a
presidência da Fiat do Brasil e da Fiat
Automóveis. Seu currículo exibe con-
quistas importantes como o lança-
mento do Palio, a internacionalização
da Cofap e o processo de "mineiriza-
ção" do parque de autopeças da Fiat.

"Passei um mês no Japão para apren-
der como era o relacionamento das prin-
cipais montadoras de lá com seus forne-
cedores. Foi dessa viagem que trouxe a
idéia de ter fabricantes de autopeças no
entorno da fábrica", diz Belini. Hoje, a
Fiat tem 70% de seus parceiros num raio
de 150 quilômetros de Betim. Segundo
D'Amico, esse sistema não só agiliza o
processo produtivo como transforma
fornecedores em parceiros estratégi-
cos no desenvolvimento de um veículo.

A indústria automobilística brasilei-
ra vive um dos ciclos de maior prosperi-
dade de sua história, investindo maciça-
mente não só em linhas de montagem,
como ocorria no passado, mas em todas
as etapas de desenvolvimento de um
carro - dos laboratórios de engenharia
e design aos centros de testes. Somente
em 2008, o setor injetará um total de
US$ 4,9 bilhões, resultando em uma
produção de 3,8 milhões de automóveis.
Para 2009, as previsões apontam para
4 milhões de carros. Belini esfrega as
mãos com a possibilidade de entrar, en-
fim, na briga pela fatia mais rentável do
mercado. Afinal, como ele mesmo diz,
Betim está sendo preparada para uma
nova era da filial número l da Fiat.

Text Box
Fonte: Época Negócios, a. 2, n. 17, p. 82-89, jul. 2008.




