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da moda no mundo dos automóveis. Cinco anos depois de tirar a Fiat do caminho da
falência c transformá-la em uma empresa lucrativa, ele quer mais. Pretende converter

a montadora no vértice do que pode ser um dos maiores conglomerados produtores de
veículos do mundo. De suas usinas sairão de carros compactos a utilitários esportivos,

passando por modelos ultraesportivos, picapes, peruas e sedas, em fábricas localiza-

das nos Estados Unidos, na Europa, América Latina e Ásia. Essa gigante teria um fa-
turamento estimado em US$ l00 bilhões, produziria entre 5,5 e 7 milhões de veículos

e disputaria cabeça a cabeça o segundo lugar no ranking mundial com outra gigante,
a alemã Volkswagen, ambas de olho comprido na liderança da japonesa Toyota, desde

o ano passado a maior montadora do planeta.
Acostumado ao ritmo veloz das Ferrari,

uma das marcas que fazem parte do Grupo

Fiat, incansável como um herói de ficção, nos
últimos dias Marchionne cruzou várias vezes

o oceano Atlântico, em seu jatinho executivo.
Discutiu projetos com o presidente americano

Barack Obarna, encontrou-se com políticos

europeus como os primeiros-ministros da
Alemanha, Angela Mcrkel, e o italiano Silvio

Berlusconi, sentou-se à mesa com o ministro
da Economia alemão, Karl-Theodor zu Gut-
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tenberg e com governadores de provín-

cias, reuniu-se com dirigentes da General
Motors e da Chrysler, respectivamente

a maior c a terceira das montadoras de
automóveis de Detroit, c com sindicalis-

tas. O plano de Marchionne é comandar

a reestruturação de urna parte conside-
rável de um segmento em escombros.

A crise bateu forte no setor automo-
tivo. Este ano devem ser produzidos 52

milhões de veículos, 30% menos que em

2007 e quase a metade da capacidade
atualmente reunida por todas as monta-

doras do mundo. Diante de um cenário

tão ruim, pela lógica do executivo italiano
só sobrarão de pé seis grandes conglome-

rados: Ford ou GM, Toyota, Volkswagen e

Renault-Nissan,umchinêseum europeu.
Muito pequena para sobreviver

sozinha, nas palavras do próprio Mar-



ASCENSÃO_Marchionne ao deixar reunião em

Berlim, onde discutiu a fusão com a alemã Opel

chionne, a Fiat, com seus 2,15 milhões de

automóveis produzidos ao ano, só tinha

duas alternativas: ser engolida por um

conglomerado ou tornar-se ela própria

uma das grandes do setor. "Só sobrevi-

verão aqueles que produzirem 5,5 mi-

lhões de carros por ano. Melhor ainda se

forem 6 milhões", diz Marchionne. Foi

exatamente para viabilizar esta segun-

da opção que ele talhou uma estratégia

ambiciosa que o colocará no comando

da Chrysler, a menor das três gigantes

dos carros de Detroit, cm troca de tec-

nologia para carros pequenos e médios.

"Temos pouco tempo para racionalizar

o segmento e isso exigirá sacrifícios e

trabalho duro", disse Marchionne sobre

a crise. Em seu jargão, racionalizar signi-

fica criar uma estrutura capaz de montar

milhões de carros por ano, aproveitando

um punhado de plataformas comuns.

Já consumada, a união da Fiat com a

Chrysler, na melhor das hipóteses, che-

garia a 5 milhões de automóveis. E foi aí

que entrou em cena um outro alvo. Mar-

chionne negocia para ter sob controle

um pedaço da Opel/ Vauxhall e da sueca

Saab, que formam o braço europeu da

GM. Pretende ainda colocar no pacote as

lucrativas operações da gigante ameri-

cana no Brasil, que produz 1,1 milhão de

carros. Quase todos são montados sobre

a base de modelos da sucursal européia

da GM, como o Corsa, o Astra e o Vectra.

Para já, a fusão poderia gerar uma econo-

mia estimada em 595 milhões de euros

anuais. Esse montante pularia para 1,4

bilhão de euros por ano a partir de 2015,

quando a estratégia para comprar com-

ponentes e gerir recursos para pesquisa

e desenvolvimento de novos produtos em

conjunto e a fabricação de mais duas pla-

taformas comuns estiver consolidada.

Entre 2009 e 2015, o plano prevê mais

4,3 bilhões de euros no fluxo de caixa.

O mais notável é que Marchionne

pretende acumular esse poder todo sem

desembolsar praticamente nenhum di-

nheiro dos cofres da Fiat. A Chrysler veio

de graça e, no caso da aquisição de parte

da GM, as despesas de saneamento serão

pagas com ajuda do governo, de emprés-

timos de bancos interessados no negócio

(US$ 6,4 bilhões) e com a colocação de

papéis no mercado de ações. "A oferta da

Fiat pela Opel não é em dinheiro líqui-

do, que pode se esgotar, mas cm ativos,

que gerarão lucros e mais receita", disse

Marchionne em Frankfurt, logo após um

encontro no IG Metall, o poderoso Sin-

dicato dos Metalúrgicos da Alemanha.

Seja nos Estados Unidos ou na Eu-

ropa, a situação da maior montadora de

Detroit é semelhante à de um paciente na

UTI. Segundo o americano Ray Young,

diretor-financeiro da GM, no primeiro

trimestre de 2009 a Opel fechou com

US$ 2 bilhões no vermelho, ante um

lucro anterior de US$ 100 milhões. En-

quanto isso, nos Estados Unidos a GM

está torrando dinheiro para manter-se

viva. E não é pouco: de janeiro a março

deste ano, a hemorragia financeira dila-

pidou US$ 10,2 bilhões, o equivalente a

torrar US$ 113 milhões por dia. "Diante

dessa situação, não está fora de questão

que a GM entre em concordata no decor-

rer de junho e, neste caso, será funda-

mental transferir os bens e os interesses

da Opel para um administrador que zele

por eles", diz Karl-Theodor zu Gutten-

berg, ministro da Economia da Alema-

nha. A solução seria entregar a parte eu-
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ropeia para ser gerida por uma terceira
empresa. No final de maio, a Fiat estava
no páreo com um consórcio formado
pela fabricante de autopeças canaden-
se Magna International e investidores
russos. Corre como azarão o fundo de
investimentos americano Ripplewood.

Os planos para transformar a Fiat
em protagonista do mercado entre os
construtores de automóveis começa-
ram a ser traçados há cerca de um ano,
quando Marchionne recebeu um gru-
po de executivos da Chrysler em seu

Como era em 2008...
em milhões de carros produzidos

...e como pode ficar

escritório, na sala 4,26, no 4° andar do
Lingotto, o edifício de tijolos aparentes
no número 250 da via Nizza, em Tu-
rim, no quartel-general da Fiat. Entre
um cafezinho e outro, ouviu uma pro-
posta de Bob Nardelli, presidente da
montadora: fornecer tecnologia para
o desenvolvimento de motores e car-
ros pequenos nos Estados Unidos. Os
executivos da Chrysler já pressentiam
que teriam problemas com uma linha
de produtos baseada em utilitários es-
portivos e picapes, veículos beberrões
de gasolina. Esses tipos de automóvel
somam 67% de tudo o que produz a
empresa. E com a disparada do preço
do petróleo, a Chrysler perdia terreno.

Para a Fiat, a conversa era uma
oportunidade e tanto de retornar triun-
falmcnte ao maior mercado do planeta,
de onde seus carros e os da Alfa Ro-
meo, outra marca da sua constelação,
tinham se retirado há duas décadas.
Os italianos ensaiaram voltar à Amé-
rica do Norte muitas vezes, mas formar
uma rede de concessionárias custa caro
e o plano foi sucessivamente adiado.
Mas agora a conversa seria diferente.

O regresso da Fiat aos Estados Uni-
dos aconteceu em grande estilo, no dia
30 de abril, anunciada pelo presidente
Barack Obama. De acordo com a pro-
posta endossada por Obama (e também
pelo governo canadense), com base em
decisão de um juiz do Tribunal de Fa-
lências de Manhattan, logo depois que a
Chrysler sair da concordata, provavel-
mente cm junho, ela será dirigida por

Marchionne e terá uma nova estrutura.
Deixam a cena o fundo de investimentos
Cerberus, que controlava a empresa, e os
alemães da Daimler, que ainda tinham
um punhado de ações. Foram zeradas,
como em um passe de mágica, dívidas
de colossais US$ 4,9 bilhões com bancos
e investidores. Eles toparam pegar US$
2,2 bilhões oferecidos pelo Tesouro ame-

ricano, que também colocou outros US$
6 bilhões para recapitalizar a montadora,
na tentativa de salvar 30 mil empregos.
Entra no lugar um novo modelo, com
participação dos funcionários (55% das
ações) e dos governos americano e ca-
nadense (que injetarão US$ 4,5 bilhões
c ficarão com 10% do capital). De início,
p quinhão da Fiat na Chrysler reestru-
turada será de 20%, rnas, fundamentai,
Marchionne será instalado no comando
da montadora, no lugar de Nardelli. Se
tudo der certo, dentro de quatro anos os
italianos poderão avançar para 49%.

A montadora tem até 2013 para
lançar no mercado americano modelos
compactos, como o 500 e a A l fa MiTo,
além de um carro popular a ser montado
sobre a base do Panda e outro para o seg-
mento dos médios, derivados do Grande
Punto. Mais um aumento no capital está
previsto para quando chegar ao mercado
americano um carro desenvolvido pela
Fiat capaz de percorrer 17 quilômetros
com l litro de gasolina na cidade. Um
novo acréscimo acontecerá se carros com
a marca Chrysler gerarem um fatura-
mento de US$ 1,5 bilhão em exportações.

Mas tudo isso c para o futuro. No
presente, Marchionne saboreia duas
vitórias. Sua estratégia para recuperar
a terceira maior montadora americana
foi abençoada pela Comissão Norte-
Americana de Comercio. Outro golaço
foi conseguir que alguns credores acei-
tassem a proposta de receber US$ 0,29
para cada dólar que a Chrysler devia.
Assim, a Fiat, que teve de sair do mer-
cado americano há 20 anos, volta a esse
palco em grande estilo e sem investir
gran de coisa. Antes de sentar-se formal-
mente na cadeira de presidente mundial
da Chrysler, Marchionne começou a de-
sembrulhar sua estratégia. Já foi anun-
ciada uma redução drástica dos conces-
sionários nos Estados Unidos. Passarão
de 3,2 mil pontos de venda para cerca



A operação de reestruturação que

pode colocar a Fiat no comando da parte

européia da GM (leia-se a alemã Opel,

a inglesa Vauxhall e a sueca Saab) foi
batizada de Fênix. É um plano com 46

páginas, cujo nome faz menção à ave
mitológica que renasce das cinzas. O re-

nascimento versão Marcbionne custará
caro. A curto prazo, o governo alemão

injetará 3,3 bilhões de euros na empre-
sa, que se somarão a outros 5 bilhões de

euros em financiamentos bancários. Os
investimentos bancarão a integração de

plataformas (isso já acontece com o GM

Corsa e com o Grande Punto, da Fiat,
e poderia integrar outros modelos até

2012). A sinergia será a alma do negócio
para economizar milhões de euros anu-

ais. Só que isso teria um custo social ine-

vitável em um mercado que produz mais
carros do que os consumidores podem

-

A volta da Fiat aos Estados Unidos
se dá em grande estilo. Depois

que a Chrysler sair da concordata,
Marchionne comandará a empresa

comprar, como fechar algumas das 21
fábricas que Fiat ou GM têm na Europa.

"Essa fusão poderá liquidar corn 18 mil
empregos e sou contra ela", disse o líder

sindical alemão Klaus Franz, presidente

do conselho de trabalhadores da Opel,

logo dcpoi s de uma das viagens de Mar-
chionne ao país para discutir a fusão.

Para adoçar a boca dos alemães, Mar-

chionne teria colocado na mesa de nego-
ciações a possibilidade de montar o futu-
ro Fiat Punto cm uma das linhas da Opel.

A conta das demissões (950 milhões de

euros e mais o ônus social) ftcari a com a
parte italiana do grupo, que fecharia as

plantas italianas de Pomiglíano e Ter-
mini Imerese, e mais uma divisão da Pi-

ninfarina, colaborador próximo da mon-

tadora de Turim. Sobraria também para
a Lancia, marca italiana controlada pela

Fiat, e que teria suas atividades encerra-

das assim que a Opel entrasse no grupo.
Ainda assim, estariam ameaçadas do

fim fábricas da GM Europa em Graz, na
Áustria, cm Tychy, na Polônia, c em Lu-

ton, na Inglaterra, mas não se tocaria nas

plantas alemãs. Uma alternativa seria re-
duzir o ritmo de funcionamento em 22%.

"Para voltar ao lucro, será preciso fazer

linhas de montagem mais eficientes", dis-
se Marchionne. Com tudo isso, não falta

quem duvide que a missão de consertar
a Chrysler e a fatia européia da GM seja

possível. Á começar pela concorrência.
Na Sardenha, durante o lançamento do

Polo, Ferdinand Piéch, um dos manda-
chuvas da Volkswagen, desdenhou da

aliança entre Fiat, Opel e Chrysler. "Três

doentes juntos não fazem necessaria-

mente uma pessoa sã", disse com ironia.
No duelo com a Magna. Marchion-

ne pode encontrar outra parada dura:
o austríaco Herbert Demel. Ele é uma

figura carimbada. Fez carreira na Audi,

comandou a Volks no Brasil, foi con-
tratado pela austríaca Magna Steyr, a



Planeta Fiat
Pelas mãos de Sérgio Marchionne, a montadora
italiana volta à América do Norte - e tece alianças
pelos quatro cantos do mundo

divisão da Magna que constrói versões
especiais de carros para montadoras

como BMW e Mercedes-Benz, e migrou

para a própria Fiat, onde comandou

a divisão de automóveis até que uma
canetada de Marchionne o derrubou.

Conhecido por saber os meandros da

produção de carros como poucos, Doktor

Demmel, como é conhecido, pode ser a
chave para a Magna International mer-

gulhar na produção de linhas de monta-

gem mais complexas e inovadoras. As-
sociado aos russos da Gaz, com os rublos

do estatal Sberbank e dos cofres do bilio-

nário Oleg Deripaska, cujo nome é asso-
ciado à operação, sem falar das benções
do todo-poderoso da Rússia, o primeiro-

ministro Vladimir Putin, a Magna Inter-

national pretende usar a Opel como parte

da engrenagem de um grupo fincado na

Alemanha c na Rússia, que continuaria

a fazer automóveis da marca, mas tam-
bém aberto à construção de veículos para

outras montadoras a um custo eficiente.
"Eles apresentaram um plano inte-

ressante de reestruturação para a Opel",

disse Karí-Theodor zu Guttenberg, omi-
nistro alemão da Economia. Pela propos-

ta, o grupo austro-canadense levaria ini-
cialmente 19,9% da Opel, os russos da Gaz

ficariam com 30,1%, a GM conservaria

40% e concessionários da marca teriam
outro tanto das ações. A Magna também
tem a seu Pavor o fato de contar cora uma

constelação de primeira grandeza de po-
líticos alemães e austríacos a seu favor. O

ex-primeiro-ministro da Áustria, Franz
Vranitzky, é funcionário da empresa. O

antigo chanceler alemão, GerardSchroe-

der, é outro que labuta em favor do grupo.
Outro nó a ser desembaraçado por

Marchionne são as operações da GM

na América do Sul, Ásia e África do Sul.
Primeiro porque são,um sucesso e é di-
ficil acreditar que qualquer executivo da

companhia em Detroit aceite livrar-se

delas sem uma boa compensação. Para



os americanos, o Brasil ainda c um dos

raros focos de boas notícias em um impé-

rio em ruínas. A questão é que, apesar do

nome Chevrolet, dez entre dez carros da

GM brasileira são baseados em modelos

da Opel e não nos da marca americana.

Eis porque o plano de Marchion ne de in-

cluir no negócio as operações brasileiras

faz todo o sentido (ainda mais pelo fato de

que aqui alguns modelos da Fiat e da GM

são montados sobre a mesma base). Só

que a conversa pode endurecer. Os exe-

cutivos da GM só topam colocar a região

nobalaio das fusões corn a Fiat se a par ti-

cipaçãoacionária deles no conglomerado

dobrar. Sabe-se que, pelos pianos iniciais,

lhes caberia entre 10% e 20% das ações da

Fiat-Chrysler-GM. Os gringos de Detroit

já deram a entender que só entram no ne-

gócio com 30% da nova companhia nas

mãos. É pegar ou largar. "Estamos pro-

pondo um bom negócio, inclusive assu-

miremos as dívidas de pensão da Opel",

disse Marchionne. "Se a empresa tiver

um plano melhor, que o faca", afirmou.

um terço das ações da montadora. Umberto,

morto em 2004, enxergou nele o homem

para ajudar a colocar ordem em uma em-

presa que vivia uma fase caótica. Com uma
linha de modelos pouco atraentes e confiáveis

do 20% de sua participação acionária para

a GM, que tinha- a opção de arrematar tudo.

Em menos de dois anos, a companhia tivera

quatro presidentes diferentes e parecia ingo-

vernável Nada que abalasse o otimismo de

Marchionne. "Em 30 meses na SGS (empre-

sa suíça de qualidade e certificação que per-

tence ao clã Agnelli), ajudei a transformar

Acostumado a lidar com culturas

diferentes, Sérgio Marchionne sentou-se

na cadeira de presidente da Fiat em ju-

nho de 2004, no meio de uma encrenca

monumental. A empresa carregava urna

dívida de US$ 10 bilhões anuais, acumu-

lava US$ 2 milhões diários de prejuízo,

tinha uma linha de produtos antiquada

e sistemas de produção eficientes como

um paquiderme. Eram produzidas 19

plataformas. Serão apenas seis em 2012.

Além disso, os modelos não atraíam os

consumidores e o processo de fabrica-

ção era longo e custoso. Para consertar

a situação, o executivo cortou operações

e renegociou as dívidas com os bancos,

em troca da participação acionária deles

na empresa. Com assento no conselho de

auditoria e governança do UBS.o gigante

bancário suíço, Marchionne é familiari-

zado com os métodos do setor financeiro.

Depois, cercou-se de profissionais

competentes, como o projetista italiano

Lorenzo Ramacíotti, o homem que co-

ordenava o design da Pininfarina, a em-

presa que desde os anos 50 desenha as

Ferrari. Para fortalecer os produtos da

Alfa Romeo, juntou-a ã Mascrati, o que

resultou em produtos elogiados como

a 8C, que reparte sua plataforma com a

Gran Turismo, um dos modelos de maior



Fumante inveterado, Marchionne
ouve muito, fala pouco e vai direto
ao ponto. Gosta de música clássica,
nunca usa terno e dirige uma Ferrari

sucesso da fabricante de carros esporti-
vos. Semanas antes de ser empossado,
visitou todas as fábricas da Fiat, inclu-
sive a de Betim, em Minas Gerais, onde
os italianos tem uma das suas linhas de
montagem mais lucrativas. Deu sinal
verde para a chegada ao mercado brasi-
leiro de produtos modernos, como o Pun-
to e o Linea, que são da mesma geração
dos produtos vendidos na Europa e aju-
daram a fortalecer a imagem da marca.

Enquanto isso, comandou uma re-
volução gerencial na matriz. Sem fechar
fábricas, em 60 dias ordenou a elimi-
nação de vários níveis hierárquicos.
Demitiu uma centena de executivos da
velha guarda e apostou em jovens ta-

lentos. Um deles foi Luca De Meo, que
tinha 37 anos quando coordenou o de-
partamento de marketing e o lançamen-
to de sucessos como o 500. "Uma das
nossas melhores receitas foi apostar na
merítocracia'", diz Marchionne. "Já fiz
reestruturações e a receita é a mesma:
franqueza e a capacidade de colocamos
postos certos os mais competentes e rá-
pidos nas decisões". Encarnação desta
nova filosofia, De Meo deixou a Fiat e
assumirá o marketing da Volkswagen,
mas o conceito de apostamos melho-
res continuou na montadora italiana.

O resultado direto foram produtos
cada vez mais criativos. Surgiu o Gran-
de Punto, com seus faróis esportivos, à
Maserati, que fez as vendas da monta-
dora aumentarem 6,4% em 2007. De-
pois vieram o Bravo e o 500, que, com
suas linhas charmosas e inspiradas no

carro compacto que foi um ícone italia-
no dos anos 50, trouxe prestígio e boa
imagem para a marca entre os jovens
endinheirados. "Esse carro significa
para a Fiat o mesmo que o iPod foi para
a Apple", disse Marchionne, no lan-
çamento do carro. O compacto chique
trouxe à luz um estilo de gestão que
Marchionne quer agora replicar. Ele é
construído cm uma planta na polone-
sa Tychy, junto com o Ford Ka e o Fiat
Panda. O resultado? Seiscentasmil pla-
taformas comuns c milhões de dólares
de economia para cada uma das sócias.



MARCHA À RÉ FORÇADA
A Porsche chegou a 51% do capital da gigante Volkswagen.

Masa crise mundial a obrigou a dar uma guinada na estratégia

Uma das alavancas para o sucesso de

Marchionne foi a de ser hábil para arrancar
dinheiro da mesma GM com quem flerta-

va em maio. Há cinco anos, a americana

era dona de 20% das ações da Fiat e, pelo
acordo, deveria adquirir o restante ou pa-

gar uma indenização de US$ 2,4 bilhões.

Só que desistiu do negócio. Acostumado a
ler contratos desde os tempos em que era

aluno de direito no Canadá, Marchionne é
um negociador duro. Em 2005, encarou o

americano Richard Wagoner, ex-presiden-

te da GM. Falando cm inglês sem sotaque
(ele diz que sonha e faz contas neste idioma)

e indo direto aos termos do acordo, ele con-

seguiu que a GM pagasse à Fiat mais 1,55
milhão de euros por não exercer suas op-

ções. Seus argumentos foram tão bons que
a questão foi resolvida cm dias. "Não quis

briga. Apenas exigi um direito que era nos-
so", disse. Outra marcada Era Marchionne

foi a multiplicação de acordos internacio-
nais em mercados tão diferentes como os

da índia, Turquia, Irã e Vietnã. Agora ne-

gocia com a China um acordo direto e dis-
creto, bem dentro do estilo do homem que

quer dar as cartas no concorrido mercado
mundial de carros nos próximos anos.

Durante os últimos quatro

anos, a Porsche protagonizou um

dos mais fabulosos movimentos

acionários do mundo dos negócios.
Desde 2005, ano após ano, a mon-

tadora, que é a mais rentável do
planeta (no ano passado obteve um

lucro de US$ 14 mil em cada carro

vendido), aumentou sua participa-
ção acionária na Volkswagen. Até

que em janeiro deste ano chegou a
quase 51% do capital, apesar de fa-

turar 15 vezes menos do que a par-
ceira e de empregar 30 vezes menos

gente. A Porsche já tinha investido

23 bilhões de euros na operação e

queria chegar aos 75% do capital,
nível que lhe daria controle sobre

os destinos da Volks, A ousada ma-
nobra foi freada abruptamente pela

crise, que fez com que as dividas da
Porsche chegassem a 9 bilhões de

euros e seu caixa enfrentasse pro-
blemas ainda maiores de liquidez.

No início de maio, um encontro
entre os clãs Porsche e Piéch, na

austríaca Salzburgo, selou uma re-
viravolta na estratégia. As duas fa-

mílias, descendentes de Ferdinand

Porsche, inventor do Fusca (e da
Volkswagen) e também da Porsche,

anunciaram um acordo para fundir
as duas empresas sob o guarda-
chuva de uma mesma controladora,

que, além das duas marcas, coman-

daria os destinos de outras oito.
O tempo fechou para Wendelin

Wicdeking, o presidente da Pors-
che, considerado o homem que con-

duziu a sua recuperação e um dos

autores da estratégia de avançar no

capital da maior montadora euro-
péia. O executivo apostava no con-

trole acionário para ganhar espaço
e influência. Agora se encontra sob

intenso bombardeio de Ferdinand

Piech, ex-presidente da Volkswa-

gen e o nome mais influente do lado
dos Piech nos negócios da família.

Ao lado do irmão, Hans-Michel,

tem 26% das ações da Porsche.

Ele já declarou que fará tudo o que

estiver ao seu alcance para que a
vultuosa dívida seja solucionada

antes que a parceria seja ratificada.
Neto do patriarca da Porsche

e com bom trânsito com os sindi-

catos dos trabalhadores, Piech já
manobra para colocar um candi-
dato de sua confiança no comando

da empresa, depois de consolidada

sua nova configuração. É Mar-

tin Wínterkom, atual presidente
mundial da Volks. Piech e seu gru-

po não escondem que querem a
cabeça de Wiedeking e do diretor

financeiro, Holger Haerter. Sem o

mesmo brilho que ostentava, o pre-
si dente da Porsche enfrenta ainda

os efeitos de uma rusga com sindi-
calistas. Ele prometeu enfrentar

"as vacas sagradas", referência aos

operários da Volks, que ganham
salários acima da média alemã.

Em comunicado, a Porsche ne-
gou que os problemas de caixa se-

jam dramáticos, como se especula.
"O prazo de pagamento dos nossos
empréstimos vencerá apenas em

maio de 2010, há conversações com
bancos para que seja estendida esta

linha de crédito e não há motivo

para pânico", diz o documento. A
salvação da montadora pode vir de
um investidor do Oriente Médio,

disposto a emprestar 4 bilhões de

euros, montante que se somaria aos
2,5 bilhões arranjados com bancos.

"Mais empréstimos virão", anun-

ciou a empresa. Se for sacado do car-
go, quase 17 anos depois de ter sane-

ado a companhia, Wiedeking não

terá do que reclamar: ele ganha, 68

milhões de euros de salário ao ano.
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