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N A BOLEI A DA VOLKS
PROTAGONISTA Antônio Cortes, presidente da operação mundial
de caminhões, atravessou "lê crises" sem perder o rumo

POR ANDRÉ SIQUEIRA

U
m grupo de diretores e gerentes
da Volkswagen Caminhões e
Ônibus se reúne, diária e irn-
preterivelmente, desde o início
da fase aguda da crise financei-

ra global, em meados de outubro de
2008, para discutir o que fazer diante de
cada mudança na conjuntura econômi-
ca. A criação desse comitê foi idéia do
presidente da empresa, Antônio Roberto
Cortes. Aos 58 anos, o executivo acumu-
la 30 anos de experiência no mercado au-
tomotivo e atravessou, segundo seus pró-
prios cálculos, 16 crises pequenas e gran-
des, como a atual. "Vi passarem as crises
do tango, da vodca, da tequila e tantas ou-
tras. Em cada caso, sabíamos que, ao re-
solver o problema na Argentina, na Rús-
sia ou no México, tudo voltaria ao nor-
mal", afirma. "Desta vez, não se sabe nem
quando nem de onde virá a solução."

Economista, responsável pela con-
troladoria da Volkswagen na América
do Sul de 1994 a 2000, Cortes diz en-
contrar tempo para ler oito jornais, en-
quanto mantém unia tevê ligada cons-
tantemente ao lado da mesa de traba-
lho, para acompanhar o noticiário de
negócios. Tanta preocupação não diz
respeito apenas aos impactos domésti-
cos da crise. Pode-se dizer que o executi-
vo é o único brasileiro, além de Carlos
Ghosn, da Nissan, a dirigir uma grande
empresa automobilística internacional.
Aiém da fábrica de Resende (RJ), a
Volkswagen Caminhões e Ônibus co-
manda unidades de produção no Méxi-
co e na África do Sul, de onde exporta
para mais de 30 países.

Em dezembro último, a empresa foi ven-
dida para a alemã MAN AG, fabricante
de motores diesel, maquinário turbo e
veículos comerciais, com faturamento
anual de 14,9 bilhões de euros em 2008.
A transação representou, na prática, uma
espécie de rearranjo organizacional, pois
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a compradora é controlada pela própria
Volkswagen AG. Para Cortes, foi a opor-
tunidade de acumular o comando das
operações da marca MAN na América
Latina e de tornar-se o primeiro brasilei-
ro a ocupar uma vaga no conselho admi-
nistrativo da matriz.

Cortes participou, em 1986, da cria-
ção da Autolatina, a antiga joint ventu-
re entre Volkswagen e Ford no Brasil e
na Argentina. Ele trabalhava, à época,
do lado da montadora americana, que
o enviou para Detroit, onde ocupou o
posto de gerente-executivo de Estra-
tégia de Negócios. O
convite dos alemães
surgiu logo que a asso-
ciação chegou ao fim,
em 1994.

À frente da área de
veículos comerciais des-
de 1998 - função que
acumulou com a con-
troladoria da Volkswa-
gen -, coube a Cortes
transformar a operação
em uma unidade autô-
noma. Depois de apenas
quatro anos, a montado-
ra desbancava a líder
Mercedes-Benz na ven-
da de caminhões acima
de 5 toneladas no mer-
cado doméstico. Des-
de 2002, a participação
da empresa no segmen-
to dobrou, ao atingir
30,4% em 2008. No ano
passado, 37 mil cami-
nhões foram vendidos,
crescimento de 25%.
Também no ano passa-
do, a fábrica de Resende
bateu o recorde de pro-
dução: 56 mil unidades.

O caminho para am-
pliar as vendas, segun-
do o executivo, foi a ex-
portação, com foco nas

economias emergentes da América Lati-
na, da África e do Oriente Médio. Toda a
distribuição é gerenciada a partir do Bra-
sil. "Com a venda da empresa para a
MAN, não só vamos nos beneficiar da
transferência da tecnologia como tere-
mos acesso a mais 142
da marca em todo o mundo", afirma.

Com a crise, Cortes mal teve tempo de
comemorar os bons resultados, por assu-
mir a cadeira na MAN em uni momento
delicado. Embora a multinacional tenha
registrado aumento de 11% no lucro em



2008 (1,73 bilhão de euros), as vendas de
caminhões despencaram 28% no último
trimestre. A resposta foi um corte de
38% dos postos de trabalho temporários.
Tudo isso fora do Brasil. No mercado do-
méstico, de acordo com o executivo, a re-
tração neste início de ano é de cerca de
20% na comercialização, enquanto a ca-
pacidade é 20% superior à do mesmo pe-
ríodo do ano passado.

"Entre outubro e novembro, a queda foi
de 30% da noite para o dia. Passamos de
uma situação de fila de espera para um
acúmulo de estoque", conta. O ajuste na
produção foi feito por meio de interrup-
ções nas linhas de montagem, em férias
coletivas no Natal e no carnaval. "Como
ternos de reduzir também um pouco da
produção diária, suspendemos tempo-
rariamente os contratos de 500 funcio-
nários", afirma. "A alternativa seria de-
mitir e o sindicato entendeu a necessi-
dade das medidas. Optamos por esse ca-

vez,
"não se sabe
nem quando
nem de onde
virá a solução",
diz o executivo

minho por ter a expectativa de que os
negócios voltem a um bom patamar."

As boas perspectivas encontram res-
paldo nos mais recentes números do se-
tor. De acordo com os dados da Federa-
ção Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabra-
ve), na primeira quinze-
na de fevereiro as ven-
das de caminhões atin-
giram 3.890 unidades,
um aumento de 21,33%
sobre o mesmo período
de janeiro. Na compara-
ção com fevereiro de
2008, o volume ainda é
15% menor. No seg-
mento de ônibus, a alta
é de quase 80% entre os
dois primeiros meses, o que revela urna
reação positiva de 15,8% sobre os nú-
meros do ano passado.

O executivo atribui os sinais de re-
cuperação à suspensão na cobrança de

5% de Imposto sobre
Produtos Industrializa-
dos (IPI) para os fabri-
cantes de caminhões.
Ele argumenta que a
medida, em vigor até
31 de março, tem im-
pacto mais forte sobre
as vendas de veículos
comerciais, utilizados
em frotas. "Com esse
desconto, quem com-
pra 20 unidades ganha
uma de graça", diz.

Outro fator a impul-
sionar o mercado é o
início da recuperação
do mercado de crédi-
to. Em parte como
conseqüência da ação
do BNDES, que pas-
sou a financiar 100%
do valor dos veículos
comprados pela linha
do Finame. Antes ha-
via um limite de 80%.
O executivo acredita
que a ação dos bancos
públicos começou, em
fevereiro, a influen-
ciar o sistema privado,
que continua com as
taxas mais elevadas
desde o fim de 2008.

Apesar do tom apa-

rentemente otimista, Cortes acredita
que a recuperação só ocorrerá a partir
do segundo semestre. E, mesmo assim,
em patamares de crescimento inferio-
res aos dos últimos anos. "Os próximos
90 dias vão ditar o comportamento da

economia no restante
do ano", avalia. Em uni
prazo mais longo, passa-
da a crise global, o exe-
cutivo diz acreditar que
o PIB voltará a engordar
a taxas de 4% a 5% ao
ano. Uma das razões é a
carência de infra-estru-
tura, em particular na
área de transporte. 'A
frota de caminhões tem
uma idade média de 18

anos, ante 8 a 10 anos em países em es-
tágio de desenvolvimento similar ao nos-
so", diz. "Boa parte tem mais de 30 anos,
e é tão poluente que a renovação se tor-
nou um problema de saúde pública."

As alterações da pirâmide social seriam
mais uni bom motivo para esperar uma
retomada consistente do crescimento.
"O consumidor que emergiu das classes
D e E continua aí, vai continuar a com-
prar e os produtos vão circular", explica.
A demanda sustentável é a justificativa
de Cortes para afirmar que todos os pla-
nos de investimento da montadora para
os próximos anos estão mantidos.

Finalmente, o executivo destaca o fato
de o Brasil ter crescido menos do que os
outros países emergentes durante os
anos de ventos favoráveis na economia
internacional. Esse atraso relativo seria
também uma janela de oportunidade. "É
o efeito catch up", explica. E justifica o
economês: "Meus dois filhos também
são economistas, por isso o tema faz par-
te até dos alrnoços de domingo".

A boa notícia, segundo Cortes, é que
as turbulências no mercado financeiro
não são mais o único assunto em pauta
nos encontros de família. Mesmo na
empresa, as reuniões do comitê de cri-
se, que chegavam a consumir três horas
do expediente no fim do ano passado,
agora não requerem mais do que 15 mi-
nutos. "A situação pode estar começan-
do a voltar à normalidade, ainda que se-
ja preciso esquecer o ritmo acelerado
dos últimos anos", conclui, com a expe-
riência de quero saiu ileso de outros tan-
tos momentos difíceis. •

CARTACAPITAI.4 Dê MARÇO DE2009 37

pdv
Text Box
Mas desta

Text Box
SIQUEIRA, André. Na boleia da volks, Carta Capital, São Paulo, a. 15, n. 535, p. 36-37, 4 marc. 2009.




