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é um amante da velocidade. A primei-
ra coisa que chama a atenção de quem
entra no escritório de Robert Lutz, vice-
presidente do conselho e responsável
pelo desenvolvimento de produtos da
General Motors, é um motor Lambor-
ghini colocado num dos cantos da sala.
Prateleiras e móveis são decorados
com miniaturas de carros esportivos
e aviões de combate, o mesmo tema
dos quadros nas paredes. Sua criação
mais célebre, o Dodge Viper, lançado
em 1992, tinha 400 cavalos de potência
e atingia 300 quilômetros por hora -
quase tão rápido quanto um Fórmula 1.

Nos últimos meses, no entanto, Lutz
tem trabalhado num projeto que jamais
será lembrado pela velocidade. Ele será
marcado como o primeiro veículo elé-
trico produzido em larga escala e que
vai ajudar a diminuir a dependência do
petróleo. Mais do que um carro revolu-
cionário, o Volt, cujo lançamento está
previsto para o final de 2010, é a prin-
cipal aposta da GM para sair da maior
crise de sua trajetória centenária. De-
pois de acumular prejuízos de US$ 19
bilhões nos dois primeiros trimestres,
a montadora chegou próxima do fun-
do do poço durante a recente tormenta
financeira, O valor de suas ações des-
pencou para US$ 4,76, nível mais bai-

xo desde a crise de 1929. "Quando uma
empresa está com problemas, precisa
fazer coisas fora do comum para sair
dessa situação", disse Lutz a Época NE-
GÓCIOS em seu gabinete no segundo
andar do Tech Center, prédio da GM em
Warren, no subúrbio de Detroit. "O Volt
significa a reinvenção do automóvel."

Na aparência, o Volt será um carro
corno qualquer outro. Seu trunfo ino-
vador está oculto na tecnologia debaixo
do capo. O Volt é um modelo plug-in,
ou seja, ele será recarregado numa to-
mada de 110 volts durante oito horas,
carga suficiente para fazê-lo rodar 64
quilômetros. Essa distância não foi fi-
xada ao acaso. Estudo realizado pela
montadora identificou que 78% dos
americanos percorrem pouco menos
do que essa quilometragem por dia.
Ou seja, os motoristas poderiam ir e vir
sem queimar uma única gota de gasoli-
na. "É por isso que o Voít é transforma-
dor", diz Lutz. "Fará com que as pessoas
se livrem dos combustíveis fósseis."

Quem precisa de mais autonomia
não terá de sair em busca de uma to-
mada nas ruas quando a carga acabar.
Um pequeno motor a combustão entra
em funcionamento e tem como função
ligar um gerador que vai alimentar a
bateria. O único motor a fazer o carro
andar será o elétrico, e o reforço vai aju-
dar a aumentar a autonomia para até
500 quilômetros (veja quadro na pági-
na 167). Como dispõe de dois motores,
muitos imaginam que o Volt será um
carro híbrido, como o Prius, da Toyota.
Mas será um híbrido como nenhum
outro. A principal diferença entre os
dois modelos está na fonte de energia.
No Prius e seus pares, a gasolina é que
manda - o motor elétrico só melhora o

consumo. Já a fonte de energia do Volt
é a eletricidade, e o motor a combus-
tão aumenta a autonomia da bateria.

Ao mesmo tempo em que vai aju-
dar a libertar a maioria dos motoristas
americanos da dependência do pe-
tróleo, a bateria tem sido considerada
o maior empecilho para os planos da
GM. É fácil entender por que: a tec-
nologia usada no Volt, à base de íons
de lítio, é comum em celulares e note-
books, mas nunca antes foi adaptada
para um automóvel. Carros híbridos,
como o Prius, usam uma bateria feita
de níquel, uma solução mais madura e
confiável. O problema é que elas têm au-
tonomia limitada a apenas 11 quilôme-
tros - daí a necessidade de desenvolver
um produto que não existe no mercado.
Os engenheiros da GM correm contra o
tempo para encontrar a melhor forma
de resfnar a bateria do Volt (não são
raros os casos de explosões de celula-
res e notebooks) e certificar-se de que
sua vida útil se estenda por dez anos ou
240 mil quilômetros. Para tanto, dois
laboratórios, um nos Estados Unidos
e outro na Alemanha, carregam e des-
carregam baterias, como se estivessem
sendo utilizadas pelo carro, durante 24
horas por dia, sete dias por semana. Até
agora o resultado dos testes é animador.

"Algumas já atingiram 50 mil qui-
lômetros e não tiveram problema", diz
Frank Weber, chefão do laboratório
de testes. Apesar disso, consultores
acreditam que a GM não vai conseguir
cumprir o prazo estabelecido para lan-
çar o Volt. "A companhia vai levar até
cinco anos para desenvolver e testar
essas baterias", diz Menahem Andcr-
man, fundador da consultoria Total
Battery. "Ou então, terá de incluir no
preço do carro a substituição de pe-
cas que apresentarem problemas."

Ainda não se sabe ao certo qual será
o preço final do Volt quando ele chegar
às concessionárias. A GM espera ven-
dê-lo por algo em torno de US$ 30 mil.
Por causa das incertezas em relação
à bateria, acredita-se que o carro vai
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custar até 30% mais caro. Apesar do
preço salgado até para os padrões ame-
ricanos, a GM aposta no seu sucesso.
Para estimular as vendas, conseguiu
aprovar uni pacote deincentívos do go-

verno americano. Quem comprar um
Volt (ou qualquer outro carro elétrico)
poderá abater até US$ 7,5 mil do impos-
to de renda. Outro atrativo c a economia
proporcionada pelos modelos movidos
a eletricidade. Hoje, um automóvel gas-
ta, em média, US$ 0,06 por quilômetro
rodado. Se o motorista recarregar seu
Volt à noite, quando a energia é mais
barata, desembolsará um sexto desse
valor para percorrer idêntica distância.

Para o americano médio, que roda cer-
ca de 24 mil quilômetros por ano, essa
diferença significa uma economia de
até US$ 2 mil. Ou seja, o investimento
extra feito no Volt retornaria em forma
de economia no combustível. Para aju-
dar o motorista a recarregar seu carro,
o Volt traz um mecanismo inteligente.
Ao pressionar um botão em forma de
folha no seu painel, é possível progra-
mara hora em que o veículo deve come-
çar a recarregar e quando tem de parar.

Segundo as previsões mais otimis-
tas, o Volt ainda vai demorar dois anos
para chegar ao mercado. Mas algum
desavisado poderia jurar que eleja faz

parte do dia-a-dia dos americanos. Na
loja que vende produtos licenciados da
GM no Detroít Metro, o aeroporto da ci-
dade, os modelos em miniatura do novo
veículo estão esgotados. Um grande out-
door com sua imagem pode ser visto no
caminho entre o aeroporto e o escritório
da empresa. Algumas semanas atrás, o

diretor de comunicação da GM, Dee Al-
len, fazia a seção de palavras cruzadas
do jornal The New York Times quando de-
parou com a charada: palavra de quatro
letras que dá nome ao revolucionário
carro elétrico desenvolvido pela Ge-
neral Motors. A resposta, claro, é Volt.

A proximidade das pessoas com o
projeto é explicado por uma mudança
na estratégia de seu desenvolvimento.
Em vez de mantê-lo em segredo, práti-
ca arraigada na indústria automotiva,



a GM resolveu escancarar as portas
do estúdio onde o Volt está sendo cria-
do e aperfeiçoado. Periodicamente, a
empresa'fconvoca jornalistas e entu-
siastas dos carros elétricos para con-
tar o que está indo bem e o que ainda
precisa ser melhorado. "Fazemos isso
para mostrar que o Volt não é apenas
uma jogada de marketing e que es-
tamos comprometidos com a tecno-
logia", diz em português com pouco
sotaque o americano Jon Lauckner,
que foi diretor de planejamento da
subsidiária brasileira e é hoje um dos
executivos mais influentes da GM.

Dos mais de 200 carros em de-
senvolvimento hoje na montadora,
o Volt é, de longe, o mais importan-
te. Prova disso é que alguns projetos
considerados menos urgentes foram
congelados para disponibilizar mais
recursos para o modelo elétrico. "Va-
mos investir o que for preciso para que
o Volt seja um sucesso", diz Lauckner.
Cerca de 200 funcionários foram de-
signados para trabalhar no carro, 50
deles apenas nos laboratórios de bate-
ria. A empresa cacifou todas as suas
fichas no Volt porque acredita que o
carro será o símbolo de uma nova GM.

Por anos, a montadora ficou marca-
da pelo jipe Hummer, alvo de ambienta-
listas por ser considerado o automóvel
mais extravagante e poluente do mun-
do. "Enquanto isso, a Toyota ganhou
status de grande aliada da natureza

por causa do Prius", diz Lutz. "A aura
trazida para a empresa pelo modelo
híbrido é tão boa que ninguém lembra
que a montadora japonesa tem uma ca-
minhonete que consome tanto quanto
o Hummer." Pois é exatamente esse o
efeito que os executivos esperam con-
seguir com o Volt: fazer com que a GM
passe a ser vista corno uma empresa
preocupada com a natureza e fabricante
do carro mais limpo da indústria. A ex-
periência diz que essa imagem positiva
pode respingar em outros modelos da
montadora, impulsionando suas ven-
das. Nos dois primeiros anos, a GM pla-
neja fabricar 70 mil unidades do Volt.
Já existe uma lista de espera de 30 mil



pessoas para comprar o carro elétrico.
Aos 76 anos, Lutz tem no projeto do

Volt seu maior desafio. "É o carro mais
importante da minha carreira", diz.
Não é pouco para o homem tido como
o maior desenvolvedor de carros do
mundo. "Ele representa para a indús-
tria de carros o mesmo que Pele para
o futebol", diz Richard Bott, analista
financeiro que trabalhou com Lutz na
Chrysler. Não é difícil encontrar, nas
páginas da imprensa especializada,
reportagens que tratam o executivo
como guru, mago e até czar do desígn.
Não por acaso, Lutz tornou-se o único
a ocupar altos cargos nas [rês maiores
montadoras americanas - GM, Ford c

Chrysler. Seu segredo de sucesso pode
estar naquilo que os americanos cha-
mam de carguy, algo como amante do
automóvel. Lutz possui, na garagem
de casa, uma coleção particular que
inclui 22 carros (incluindo C4R, Riley
e Cunningbam C3) e 11 motos. Tam-
bém é dono de dois aviões de combate
e um helicóptero. "Não é exagero dizer
que ele ja dirigiu os veículos mais im-
portantes produzidos no mundo nas
últimas décadas", diz João Tome, um

português que trabalhou com Lutz
na Ford. "Ao entrar num veículo com
problemas, ele sabe imediatamente o
que está errado." Não é por falta de ex-
periência que o Volt pode fracassar.

Um provérbio corrente na indústria
automotiva diz que quando a econo-
mia americana fica resfriada, Dctroit
pega pneumonia. Desta vez não é di-
ferente. Estudo divulgado pela con-
sultoria J.D, Power revela que deverão
ser vendidas 13,6 milhões de unidades



de automóveis em 2008,13% a menos
que no ano passado. Essa queda será
ainda mais acentuada no segmento de
caminhonetes e utilitários, que sem-
pre foram os modelos mais lucrativos
da GM. Só em setembro, as vendas de
veículos dessas modalidades caíram
20%. Segundo especialistas, a crise
deve se prolongar até o ano que vem e
vai afetar todas as montadoras do país.
Mas a GM é a que deve sofrer mais.

Em julho, o banco de investi-
mentos Merrill Lynch divulgou um
relatório sublinhando que a falên-
cia da montadora não era uma alter-
nativa completamente improvável.
Analistas do banco estimavam que
a empresa vem queimando US$ l bi-
lhão por mês por causa da desacele-
ração nas vendas de seus produtos.

O relatório foi seguido de um pro-
nunciamento de Rick Wagoner, presi-

dente mundial da GM, que classificou
de absurda tal possibilidade. Sua afir-
mação parece não ter surtido efeito. Em
outubro, o valor de mercado da GM des-
ceu a US$ 2,6 bilhões, o nível mais baixo
desde a crise financeira de 1929. Atento
aos problemas em Detroit, o governo
americano anunciou um pacote de US$
25 bilhões para ajudar as Big Three,
como são conhecidas as três maio-
res montadoras dos Estados Unidos.

É bem verdade que a crise da GM se
agravou nos últimos meses em conse-
qüência da desaceleração da economia
americana e, mais recentemente, da cri-
se no mercado financeiro. Mas há anos a
corporação vem patinando (veja q uadro

na página 164). A GM de hoje não passa
de um sombra da grande montadora
que foi em um passado não muito dis-
tante. Na década de 60, metade de todos
os carros vendidos nos Estados Unidos
era produzida em suas linhas. Hoje
são apenas 21%. Chegou-se a esse pon-
to por uma conjunção de problemas.
"Durante a primeira crise do petróleo,
no início da década de 70, a empresa
perdeu espaço para os carros japone-
ses, mais baratos e econômicos", diz o
consultor paul i sta José Roberto Ferro.

Nos últimos tempos, a questão tem
sido o excessivo número de marcas.
São oito no total: Cadillac, Chevrolet,
Pontiac, Buick, Saturn, Saab, GMC e
Hummer. Cada uma delas tem suas
concessionárias, custos de desenvol-
vimento e verba para marketing. Ou
seja, os recursos estão muito diluídos, a
ponto de torná-las pouco competitivas.

O número de ofertas confunde a
cabeça do consumidor. Quem quer
comprar um seda da GM, por exem-
plo, tem de escolher entre seis modelos,
sendo dois da Buick. A Toyota, por ou-
tro lado, tem apenas um, o Camry, que
vende mais do que todos os modelos
da GM juntos. A falta de foco cobrou
seu preço no ano passado, quando a
empresa perdeu a hegemonia no mer-
cado mundial ao ser ultrapassada pela
Toyota como a montadora que mais
produz carros. Para completar um
ano para lá de ruim, a GM acumulou
prejuízos de US$ 39 bilhões em 2007.

Para reverter essa situação, a mon-
tadora resolveu apertar o cinto. Em
outubro, anunciou o fechamento de
duas fábricas, decisão que vai custar o
emprego de quase 3 mil funcionários.

e revelou ainda que vai refinanciar sua
sede no centro de Detroit, o Renaissan-
ce Center, comprado da Ford em maio
deste ano por US$ 626 milhões. Com o
pacote de cortes anunciado no começo
do ano, que inclui uma renegociação
com os sindicatos, um dos maiores gas-
tos da montadora, a direção da empresa
espera economizar até US$ 10 bilhões
ao ano. Além disso, a GM começou a al-
terar seu rrdx de produtos para atender
à demanda por carros menores e mais
econômicos. Outras mudanças poderão
ser anunciadas nos próximos meses.

A empresa estaria discutindo uma
maneira de se livrar da marca de jipõcs
Hummer, cujas vendas despencaram
desde o início do ano. "A GM tem de esco-
lher onde vai colocar seus ovos", diz Lau-
ckner. "Neste momento, ela prefere apos-
tar em carros ecologicamente corretos."
A GM também estaria cogitando uma
fusão com a rival Chrysler, onde Bob
Lutz trabalhou durante muitos anos, in-
formação não confirmada por executivos
d as duas empresas. Nesse cenário de in-
certezas, o Volt representa, num primei-
ro momento, um fardo para a montadora,
porque consome um volume muito gran-
de de investimentos. "Mas quando a crise
passar e a GM sair em busca de recursos,
ele vai ajudar muito", diz Lutz. 'As pes-
soas gostam de investir em empresas
que têm soluções e idéias promissoras."

Se o Volt ajudar a General Motors
a sair da crise, será à segunda vez que
um carro desenvolvido por Lutz salva
uma montadora da rota do abismo. Seu
primeiro emprego na indústria veio em
1963, quando foi contratado para ser ana-
lista sênior da General Motors. Durante
18 meses, Lutz deu expediente num es-
critório em Nova York até ser transferido
para a subsidiária européia da GM, que
começava a expandir suas operações in-
ternacionais. A primeira passagem pela
empresa durou oito anos, quando rece-
beu uma pomposa proposta de seis dí-
gitos para ser vice-presidente de vendas
e marketing na BMW, que começava a
se celebrizar por seus carros esportivos.



Seu trabalho de sucesso, em espe-

cial na divisão de motos da montadora
alemã, fez com que, era 1974, ele fosse
contratado pela Ford como presidente

darnontadora na Europa. De saída. Lutz

promoveu uma série de mudanças nos

modelos, modernizando seus interiores.

Os carros ganharam bancos confortá-
veis e painéis mais interessantes. Além
disso, a empresa passou a concentrar

esforços no mercado da faixa jovem. Os

resultados logo apareceram: em menos
de um ano, a Ford dobrou a participa-

ção no mercado, atingindo 15%. Com o
bom desempenho, Lutz foi transferido

para a matriz americana, em Detroit.
Mais ou menos nessa época, Lutz veio

ao Brasil pela primeira vez como alto exe-

cutivo da Ford, recebido com um grande

evento no campo de provas da empresa
construído em Tatuí, no interior de São

Paulo. Como é de praxe, vários modelos,

como Passat, Corcel II e Monza, foram dis-
ponibilizados para um test drive. Depois

de guiar alguns deles, Lutz entrou numa
Parati acompanhado de Luc de Ferran,

que na época era engenheiro-chefe da
Ford no Brasil e, anos depois, assinaria o

projeto da EcoSport. Apesar de ter sido
avisado pelo colega brasileiro de que aque-

le carro era difícil de controlar, Lutz não

deu ouvidos, acelerou forte e entrou rápi-
do demais numa curva perigosa. Capotou
várias vezes. Sobressaltados, os funcioná-

rios correram para o local do acidente e,
ao chegarem, encontraram Lutz e Ferran

parados ao lado do carro destruído, mas

sãos e salvos. Apesar do susto, Lutz não
perdeu o bom humor. "Ele pediu que eu

mandasse lavar o carro e enviasse uma

nota pedindo desculpas para o presiden-
te da Volkswagen", recorda-se Ferran.

"Queria que eu escrevesse que deu tempo
de lavar a Parati, mas não de passá-la,"

Durante muitos anos, aquela curva do
campo de provas da Ford em Tatuí fi-

cou conhecida corno "curva Bob Lutz".

A barbeiragem não lhe arranhou
a imagem. Em 1986, ele foi convidado



por Lee lacocca para ser presidente da
Chrysler, que não vivia seus melhores
dias. Sua linha de carros era considerada
antiquada e a tecnologia, ultrapassada,
Como resultado, os lucros começaram
a despencar e a empresa anunciou pre-
juízos de USS 795 milhões. Para salvar
a companhia, Lutz e sua equipe come-
çaram a trabalhar em novos projetos,
como o Neon e a Grand Cherokee. Mas a
cereja no bolo da virada da Chrysler seria
um modelo que marcaria para sempre
a carreira de Lutz. Em 1988, ele dirigia
em alta velocidade um Autokraft MKIV
Cobra, um dos carros esportivos mais
copiados da história, e pensava na deli-
cada situação da Chrysler. Foi quando
teve um estalo: por que não desenvol-
ver um carro tão rápido quanto aquele?

Não precisou de muito esforço para
convencer seus pares. Quando a em-
presa apresentou um protótipo do carro
com 4OO cavalos de potência e capaz de
acelerar de O a 100 quilômetros por hora
em quatro segundos, no salão de auto-
móveis de Detroit, criou-se uma como-
ção. A sede da Chrysler passou a receber
cartas de pessoas que diziam precisar
de um carro como aquele. Uma delas até
postou um cheque de US$ 70 mil para
reservar duas unidades. Lançado em
1992, o Viper foi um sucesso instantâ-

neo. Mais importante: ajudou a mudar
a percepção do público sobre a compa-
nhia. Em sete anos, as vendas da Chrys-
ler aumentaram mais de 5O% e chega-
ram a 3 milhões de unidades em 1998.

Lutz aposentou-se da Chrysler aos
66 anos. Mas como não queria passar
o resto dos dias de pantufas em casa
aceitou o convite para presidir a Exide,
fabricante de baterias. Sua passagem
pela empresa foi conturbada, porque
o governo americano investigava ma-
racutaias cometidas pela antiga ad-
ministração. Se não serviu para abri-
lhantar seu currículo, a passagem pela
Exide familiarizou-o com o mundo
das baterias, Quando foi recontratado
pela GM em 2001, Lutz só pensava em
eletricidade. Durante urna reunião,
quatro anos depois, disse que estava
na hora de a companhia voltar a pen-
sar em investir no desenvolvimento de
um carro elétrico. Foi uma provocação.

Na década de 90, o estado da Ca-
lifórnia promulgou urna lei que obri-

gava as montadoras que quisessem
vender caminhonetes e utilitários
a oferecer aos consumidores carros
com combustíveis alternativos. Para
entrar no mercado, a GM apresentou
um modelo elétrico chamado EV1, de
apenas dois lugares e autonomia de 80
quilômetros. Foram produzidos 1,1 mil
veículos. Com o tempo, a montadora
passou a fazer lobby para derrubar a
lei. Assim que ela caiu, a GM tirou to-
dos os EV1 das ruas e os mandou para
o ferro-velho. "Por causa disso, a GM é
apontada como a empresa que atrasou
o desenvolvimento dos carros elétri-
cos", diz Chris Paine, diretor do docu-
mentário Quem Matou o Carro Elétrico?.
Apesar de arrependida, a montadora
defende-se das acusações. "O EV1 era
muito caro", diz Lutz. "E com o preço da
gasolina a US$ 0,4 por litro, ninguém
ligava para combustíveis alternativos."

A provocação de Lutz não caiu
bem para alguns executivos da GM,
Em tom sério, um deles afirmou que a
GM havia gasto US$ l bilhão no proje-
to do EV1 e perguntou se Lutz queria
jogar o mesmo valor no lixo. Para pio-
rar, os engenheiros da montadora di-
ziam que os carros elétricos ainda não
eram viáveis por causa do tamanho
e do custo das baterias. Lutz ouviu os
argumentos e engavetou temporaria-
mente o projeto, Até o dia em que uma



pequena startup do Vale do Silício, a
Tesla, anunciou que iria produzir um
carro esportivo elétrico por US$ 100
mil. Irritado, Lutz procurou seus pa-
res na direção e afirmou que, se uma
startup qualquer conseguia desenvol-
ver um carro elétrico, a GM também
deveria ser capaz de fazer o mesmo.

Com a luz ver,d£ para trabalhar no
projeto, sua idéia inicial era criar um
veículo puramente elétrico que repre-
sentasse um grande salto tecnológico
em relação ao Prius, da Toyota, a pe-
dra no sapato da GM. Mas foi conven-
cido de que esses modelos ainda não
podem ser produzidos em larga esca-
la. "O problema do carro puramente
elétrico é que não dá para estacionar
num posto de combustível e comprar
cinco litros de eletricidade", diz Lutz.
"Quando a bateria descarrega, você
fica parado na rua." Ainda de forma
secreta, os engenheiros da GM come-
çaram a trabalhar no Volt em 2006.
Sua primeira aparição em público
deu-se no salão de automóveis de De-
íroit, um ano depois. Foi um estrondo.

A experiência de décadas traba-
lhando com automóveis resultou na
publicação de um livro, Guts (coragem,
em inglés). Nele, Lutz dá dicas para ser
bem-succdido no mundo dos negócios
e narra dezenas de episódios de bas-
tidores das montadoras e fabricantes
de autopeças. Lutz já passou por tanta
coisa que pode ser considerado uma
espécie de biblioteca ambulante da
indústria automobilística. Prova dis-
so ocorreu há alguns meses, durante
o lançamento de um novo carro na
subsidiária da GM na Coréia do Sul.
Como de praxe, antes de o carro ser
apresentado ao mercado, os sul-core-
anos fizeram uma grande pesquisa
para saber se o nome escolhido para o
modelo, Veritas, tinha algum tipo de

impeditivo ou se estava protegido por
alguma patente. Não encontraram ne-
nhuma ligação do nome com carros.

Quando Lutz chegou ao país para
prestigiar a apresentação do novo veí-
culo e foi informado do nome escolhi-
do, reuniu os funcionários para contar
uma história. Segundo o executivo,
um grupo de engenheiros da BMW
saiu brigado da montadora alemã na
década de 50 e tentou montar, sem su-
cesso, a própria fabricante de carros.
O nome da empresa? Veritas. "Depois
disso, fomos pesquisar a história e lá
estava, da forma que ele contou", diz
um executivo da montadora na Coréia

do Sul. "Lutz já viu tanta coisa nessa in-
dústria que pode ser considerado uma
espécie de Forresí Gump do mercado."

A estreita relação de Lutz com os
automóveis é antiga. Nascido em Zu-
rique, na Suíça, ele foi criado numa
família abastada e cresceu cercado de
automóveis badalados, como Jagua-
res, Aston Martins e Ferraris- Ain-
da menino, sonhava em ser piloto de
corridas e só queria saber de carros,
motos e aviões de brinquedo. Aos 10
anos, era capaz de distinguir os auto-
móveis americanos por marca, mode-
lo, potência e velocidade máxima. Em
companhia do pai, então executivo do



Credit Suissc, viveu na ponte aérea
Zurique-Nova York, nos Estados Uni-
dos. Por causa disso, é fluente em qua-
tro idiomas: inglês, francês, alemão e
italiano. As constantes mudanças da
família fizeram com que Lutz passas-
se a enfrentar dificuldades na escola.
A defasagem do ensino americano era
tão grande que era reprovado toda vez
que voltava a morar na Suíça. Os pro-
blemas na sala de aula logo se trans-
formaram em rebeldiae o jovem foi ex-
pulso do colégio suíço em que cursava
o segando grau. Para não ficar em casa,
foi mandado pelo pai para trabalhar
no armazém de couro de um tio, onde
era responsável pelo depósito. Agüen-
tou seis meses na função. "O trabalho

pesado me fez perceber que os estudos
não eram uma opção tão ruim assim",
diz. Cansado de carregar couro, fez uni
acordo: o pai lhe daria uma segunda
chance numa escola particular se ele
se alistasse na Marinha depois da for-
matura. Aos 22 anos (três anos mais
tarde do que o normal), finalmente
recebeu o diploma do ensino médio
e foi cumprir sua parte do acordo.

O ambiente que encontrou na Ma-
rinha não era exatamente novo para
Lutz. Na infância, ele havia sido escotei-
ro, numa época em que escoteiros eram
considerados quase uma organização
paramilitar nos Estados Unidos. Ape-
sar da semelhança, sofreu um bocado
nas primeiras semanas. Os quartéis-
generais eram palco de treinamentos
duros, e muitas das punições que os
marinheiros recebiam naquela época
não seriam permitidas hoje. Por outro
lado, a corporação deu ao jovem recruta

um sentido de ética e de moral. Mais im-
portante, trouxe disciplina à sua vida.

Em 1955, Lutz foi aceito no pro-
grama de treinamento de pilotos e por
uma década voou em jatos de combate.
Já pensava em seguir carreira militar
quando descobriu que, para seguir
em frente, precisaria de um diploma
universitário. Não pensou duas vezes:
pediu dispensa e foi cursar gerencia-
mento de produção na Universidade de
Berkeley, na Califórnia. Seu objetivo era
conseguir o diploma o mais rapidamen-
te possível para voltar à corporação.
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Não contava com o acaso. Era Berke-
ley, Lutz começou a trabalhar numa
pesquisa cujo objetivo era explicar por
que alguns tipos de design de carros
despertavam certos sentimentos nas
pessoas. Ficou encantado. Aprofundou
o conhecimento em negócios com ura
MBA e logo descobriuque poderia con-
ciliar uma carreira com vôos na reser-
va da Marinha, nos finais de semana.

A Marinha ensinou lições que
Luiz levou para a indústria automoti-
va. Quando se apresenta, o executivo
entrega ao interlocutor dois cartões
de visita. Um é o da GM. O outro traz
uma foto sua vestindo macacão à fren-
te de um avião e onde se lê; piloto de
combate. O executivo mantém sempre
os cabelos brancos impecavelmente
cortados no melhor estilo reco. Jamais
foi visto no escritório vestindo outra
coisa que não um terno (com um bro-
che da GM na lapela) e gravata. Lutz
cuida de seus funcionários como um
oficial protege suas tropas. Raramen-
te dá bronca elevando o tom de voz.

Também é conhecido por ter opi-
niões fortes. Não costuma dar ouvidos
a pesquisas de mercado que explicam
o que os consumidores querem num
carro. Uma de suas frases antológicas:
"Os compradores são, na melhor das
hipóteses, um espelho retrovisor. Eles
oferecem uma perspectiva sobre pro-
dutos que já existem". Suas opiniões
são, por vezes, controversas. Ganhou

manchetes no mundo todo ao afirmar
que o aquecimento global é uma grande
besteira. Em seu livro, vai além: "Vivo a
mil quilômetros da praia mais próxima
e, mesmo assim, há milhares de anos
minha fazenda já foi o fundo do ocea-
no. Mais tarde, o mesmo terreno ficou
coberto por uma geleira. Então, por que
deveria ficar surpreso quando leio no
jornal que um qualquer que se diz cien-
tista chegou à sensacional conclusão
(depois de anos de pesquisas) que o cli-
ma da Terra está mudando?", escreveu.
Não combina com quem batalha por um
veículo ecologicamente correto, certo?

CHARUTO E MARTINI
Lutz sempre foi uma pessoa con-

traditória. Ele vai para o trabalho pilo-
tando o próprio helicóptero McDonnell
Douglas MD-500 e gosta de praticar
a mira na temporada de caça a veados
em Michígan. O hobby rendeu uma
história folclórica nos corredores da
Chrysler. Quando chegou à montadora,
organizou-se um grande evento numa
das fábricas para apresentá-lo aos fun-
cionários. O problema é que a data coin-
cidiria com a abertura da temporada de
caca, para desespero de alguns funcio-
nários aficionados pelo esporte. Para
certificar-se de que todos estariam lá
para conhecer Lutz, a cúpula da mon-
tadora cancelou folgas e férias. Alguns
dias antes do evento, no entanto, chegou
a notícia de que seria tudo postergado.
"Lutz não queria perder a chance de ca-
çar no primeiro dia da temporada", diz

um executivo que trabalhou na Chrys-
ler e na Exide. "Ele gosta de caçar, mas
ainda hoje acho que fez aquilo para
agradar aos novos funcionários." Ve-
getariano, gosta de um bom charuto (os
preferidos são os cubanos Cohiba e Flor
de Cano, que só fuma fora dos Estados
Unidos, por causa do embargo a Cuba)
e, dizem, faz um martíni inesquecível.

Apesar de septuagenário, a roti-
na do executivo começa antes de o sol
nascer. Acorda às 4h45 para chegar
ao escritório a tempo de participar das
reuniões, que começam às 7h. Isso por-
que Lutz mora com a mulher, Denise,
numa fazenda de 50 hectares em Ann
Arbor, a 55 quilômetros de Detroit.
Cria cavalos e planta feno. "Mas se os
mercados despencarem por causa da
crise vou comprar umas vacas e plan-
tar outra coisa", brinca Lutz. Bem hu-
morado, não raramente cita, nas reu-
niões, Calvin e Haroldo, sua história
em quadrinhos preferida. Quando não
está trabalhando, gosta de matar o tem-
po com seus brinquedinhos, como ele
chama a coleção de máquinas. Um dos
favoritos é uma moto elétrica. "Adoro
andar pela fazenda ouvindo só o baru-
lho do vento", diz. Aposentadoria? Por
enquanto, nem pensar. A longevidade
é hereditária. "Meu pai trabalhou até
os 93 anos", diz Lutz. "Enquanto tiver
saúde e a direção da GM me quiser,
continuo por aqui." Se o Volt cumprir
sua missão de salvar a GM da sua pior
crise, seus planos de continuar enver-
gando terno com o brasão da monta-
dora vão durar por muitos anos.
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