
Ford negocia Volvo Car com a China para não pedir ajuda ao governo 
 
A Ford Motor Ca, na tentativa de levantar recursos para evitar ter de recorrer ao socorro 
financeiro do governo dos EUA, está em conversações com vistas à venda de sua divisão Volvo 
Car para a chinesa Geely Automobile Holdings Ltd., informaram fontes. 
 
Tudo indica que a Ford receberá menos que os US$ 6,4 bilhões que pagou pela sueca Volvo 
em 1999, disse uma das fontes. A Ford também contatou as chinesas Chery Automobile Co. e 
Congqing Changan Automobile Co., disseram as pessoas. 
 
A Ford, sediada em Dearbom, no em Michigan, registrou um prejuízo recorde de US$ 14,6 
bilhões no ano passado e está tentando evitar ter de pedir empréstimos governamentais para 
sobreviver, num momento em que as vendas de veículos nos EUA despencaram para seu 
menor nível de quase 27 anos. O fundador da Geely, Li Shufu, 45, poderá ter interesse em 
comprar a Volvo Car, fabricante da última marca de luxo europeia da Ford, depois que o 
acréscimo de sedas à sua linha, composta de compactos de baixo custo, ajudou a aumentar os 
lucros ano passado. "Se essas conversações poderão se consumar num negócio, é uma grande 
interrogação", disse Alice Chong, analista da CIMRGK Securities." 
 
A Geely, a maior montadora privada da China, contatou a Ford sobre a compra da Volvo um 
ano atrás, antes de a empresa norte-americana decidir vender sua divisão automobilística 
sueca. A Geely teria recebido autorização da Comissão Nacional de Desenvolvimento e 
Reforma da China para avaliar a aquisição. 
 
Reino Unido 
 
A Ford Motor fechará até 850 postos de trabalho no Reino Unido e deve adiar o lançamento da 
nova versão da Transit, modelo de van campeão de vendas, devido à queda da demanda em 
meio à recessão. 
 
A Ford ofereceu a seus empregados plano de demissão voluntária como parte de plano para 
reduzir a sua folha de pagamento até maio, informou ontem em comunicado a montadora, 
com sede em Dearborn, Michigan. A Ford também está buscando renegociar um aumento 
salarial oferecido a seus funcionários no Reino Unido no último ano. 
 
Montadoras e fornecedores do setor estão fechando portas na Europa para fazer frente à 
deterioração da demanda As vendas de carros no Reino Unido caíram 31% em janeiro, para 
112.087 unidades, em comparação com 162.097 no ano anterior. Este foi o nono mês 
consecutivo de queda nas vendas, de acordo com dados da Society of Motor Manufacturers & 
Traders, com sede em Londres. 
 
'Uma vez que a demanda do setor continua caindo, nós estamos enfrentando alguns grandes 
desafios que requerem medidas imediatas como a redução custos, defendeu John Fleming, 
principal executivo da Ford na Europa. "As companhias que souberem agir com rapidez e 
tomar as decisões correias serão aquelas que não apenas sobreviverão à crise, mas também 
sairão dela fortalecidas." 
 
A produção da Transit na fábrica da Ford em Southampton, Inglaterra, caiu de quase 75 mil 
unidades em 2007 para 66 mil no ano passado. Cerca de metade das vans são vendidas fora 
do Reino Unido, afirmou Brian Bennett. 
 
O sindicato Unite disse que as propostas da montadora foram uma "traição" e que convocará 
seus membros a votar por uma possível greve. O sindicato afirmou que a unidade europeia da 
Ford ganhou US$ 1,06 bilhão em 2008 e a acusou de estar usando a queda na demanda como 
desculpa para reduzir o seu número de empregados 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 6, 7 e 8 fev. 2009, Empresas & Negócios, p. C2. 
 


