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O herdeiro Bill Ford
no centro de design,

em Detroit: apesar do
prejuízo, ele recusou
dinheiro do governo

CAROLiNA MEYER

Se há oito ou nove anos fosse dada aos analistas da indústria
automobilística a informação de que uma hecatombe arra-
saria Detroit e só uma das três grandes montadoras da cida-

de sobreviveria, poucos apostariam na Ford. Naquele momento, a
situação de penúria da empresa contrastava com o clima de oti-
mismo na General Motors e na Chrysler. A Ford mergulhara em
sucessivos prejuízos enquanto a GM lucrava e a Chrysler, na épo-
ca recém-adquirida pela alemã Daimler, dava início a um ambi-
cioso processo de reestruturação. Seria, portanto, com certo estu-
por que um analista transportado daquele período assistiria aos
pedidos de concordata da GM e da Chrysler, ocorridos entre os
meses de abril e junho deste ano. (Ambas saíram dessa condição
recentemente.) A Ford sofre os efeitos nefastos da crise nos Esta-
dos Unidos e não pode ser considerada um exemplo de boa gestão
e eficiência. Mas deu um sinal poderoso de sua condição diferen-
ciada ao recusar o socorro financeiro oferecido pelo governo ame-
ricano — socorro, aliás, recebido como única chance de salvação
por GM e Chrysler. "Logo no início, achamos que, caso a recessão
se agravasse, poderíamos precisar do auxílio do governo", disse a
EXAME, por e-mail. William Clay Ford Jr., presidente do conse-
lho de administração da Ford, em sua primeira entrevista a uma
publicação brasileira. "Felizmente, foi possível evitá-lo."
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Tornar-se a exceção em meio ao caos
já seria, por si só. um feito notável. O que
chama a atenção nesse caso foi a manei-
ra pela qual a empresa conseguiu ficar
em pé sem a ajuda governamental. Ao
longo de sua história de 106 anos, a Ford
enfrentou vários momentos difíceis —
passou por todos eles. em geral, graças
ao lançamento de carros que caíam no
gosto do consumidor. Tão logo o frenesi
nas vendas passava, voltava à situação
anterior. Como as outras grandes mon-
tadoras americanas, a Ford foi durante
muito tempo um doente em estado grave
que recusava a idéia de que um dia po-
deria morrer. Essa percepção parece ter
mudado há cerca de três anos. Na época,
a montadora hipotecou todo o seu patri-
mônio: fábricas, prédios e até a própria
marca. O plano era obter capital suficien-
te para realizar uma série de investimen-

A FORD FECHOU
17 FÁBBICAS,
DEMITIU MAIS
DE 50 000 PESSOAS
E REDUZIU ALGUNS
BENEFÍCIOS

tos nas fábricas e em novos projetos. As
hipotecas renderam 23 bilhões de dóla-
res. Em paralelo, a Ford colocou à venda
as marcas Jaguar e Land Rover, negocia-
ções que renderam mais 2,3 bilhões de
dólares, ambas realizadas em um mo-
mento em que a economia mundial vivia
um período de euforia. "Essas decisões
garantiram caixa suficiente para que a
empresa atravessasse a crise'", afirma
Flávio Bartrnan, sócio da consultoria
Carnegie Hill Global Advisors.

Embora favorecida pelos deuses que
regem o destino das empresas, não foi
apenas por um golpe de sorte que a Ford
obteve um desempenho melhor do que
as suas irmãs americanas. Ao constatar
a condição de mortal do negócio, Bill
Ford, como é conhecido, e seus executi-
vos partiram para mudanças de estratégia
e de gestão. Com dinheiro em caixa, a
Ford pode investir no que realmente im-
porta do ponto de vista do mercado: os
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Em 100 anos de história, a indústria
automobilística americana saiu de uma posição
de destaque para uma situação de crise.
Abaixo, os principais pontos dessa trajetória
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carros. Entre 2007 e 2009. lançou novas
versões de modelos consagrados e colo-
cou em operação uma série de projetos
que devem chegar às concessionárias nos
próximos meses — entre eles o novo
Mustang e o novo Taurus. A melhoria do
portfólio veio acompa-
nhada de avanços nos
padrões de qualidade.
Segundo levantamento
da consultoria JD Power
& Associates, os veícu-
los da Ford hoje contam
com índices superiores
aos de marcas como
BMW e Audi. Ao mesmo tempo que
expandia a linha, a Ford reduzia estrutu-
ras. Nos últimos três anos, 17 fábricas
foram fechadas e mais de 50 000 empre-
gos foram extintos. Benefícios concedi-
dos a executivos — como carros e via-
gens — foram reduzidos.

Na história da tradicionatíssima Ford,
nunca tantas mudanças foram feitas em
tão pouco tempo. Tal transformação só

Linha de produção da
Chrysler nos Estados

Unidos: queda de mais
de 40% nas vendas por

causa da concordata

QUEREMOS SER OS MELHORES"
Em sua primeira entrevista a uma publicação brasileira, William Clay
Ford Jr., presidente do conselho de administração da Ford e bisneto
do fundador, fala dos desafios enfrentados pela montadora e do papel
da família no negócio. Abaixo, os principais trechos

Graças à hipoteca de todo o seu patrimô-
nio em 2006, a Ford não precisou recorrer
ao pacote de ajuda financeira do governo
americano. Vocês, ao contrário das outras
montadoras de Detroit, previram a crise
atual já naquela época?
Embora jamais tenhamos previsto a gravi-
dade da crise, estávamos preocupados com
um aperto no crédito já em 2006. Queríamos
garantir dinheiro suficiente para manter os
investimentos em novos produtos. A decisão,
somada ao nosso agressivo plano de rees-
truturação, foi o que nos diferenciou dos
outros competidores.

O senhor chegou a discutir um possível
auxílio financeiro por parte do governo
com outros membros da família Ford?
Logo no início, achamos que, caso a reces-

são se agravasse indefinidamente, podería-
mos precisar do auxílio do governo. Feliz-
mente, foi possível evitá-lo, pois essa seria
a alternativa menos favorável para todos os
envolvidos. A família quer o que é melhor
para a empresa. Ponto. Seu compromisso
não é puramente financeiro, é um investi-
mento emocional.

Depois de mais de 80 anos, a Ford pode
finalmente se orgulhar de ser a "maior
montadora americana". Como bisneto do
fundador, esse título faz alguma diferença
para o senhor?
Não queremos ser a maior montadora. Como
os acontecimentos recentes têm demonstra-
do, esse título claramente não é uma vanta-
gem. Queremos ser os melhores, indepen-
dentemente do tamanho.

O senhor já enfrentou outras crises na Ford,
tanto na presidência quanto no conselho
de administração. O que é mais difícil?
Trabalho na Ford há 30 anos, dez como pre-
sidente do conselho, e já passei por inúme-
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foi possível porque, diferentemente de
suas congêneres, a Ford permanece sob
controle familiar. Os descendentes de
Henry Ford possuem apenas 5% de par-
ticipação no total da empresa. Mas uma
classe especial de ações garante o poder.
William Clay Ford Jr. não é apenas um
acionista ou um executivo. A derrocada
da Ford, para ele, não significaria apenas
a perda do emprego, o fim dos bônus e
um doloroso prejuízo. Com justiça ou
não, ele passaria para a história como o
último de uma dinastia que ajudou a dar
contornos ao século 20. Com essa espé-
cie de espada de Dâmocles sobre a ca-

MEMBROS DO
CLÃ VENDERAM
SEUS IATES,
APARTAMENTOS
DE LUXO E OUTRAS
PROPRIEDADES

beça, em 2006 a atual geração dos Ford
no poder suspendeu o pagamento de di-
videndos de 40 milhões de dólares anuais
aos cerca de 90 membros da família. E
não há sinais de que isso mude tão cedo.
O padrão de vida mudou para alguns
deles. Sem a renda gerada pelos dividen-
dos, integrantes do clã se desfizeram de
apartamentos de luxo e iates em Mô-
naco. "A família sempre demonstrou
preocupação com a sobrevivência da
montadora", diz Antônio Maciel Neto,
atual presidente da Suzano Papel e Ce-
lulose e principal executivo da subsidiá-
ria brasileira da Ford no período de 1999
a 2006. Nessa época, a Ford Brasil era
uma das maiores decepções do grupo no
mundo. Várias vezes o alto escalão da
empresa pediu o fechamento da fábrica
no país. A família teria sido contra. Ho-
je, a Ford Brasil é a mais lucrativa uni-
dade da corporação no mundo.

Aos 52 anos de idade, Bill Ford talvez
passe para a história mais como um her-
deiro comprometido com a sobrevivên-

ras crises, mas nunca vi algo parecido com
a crise atual — acho que ninguém viu. Isso
só reforça minha decisão de ter trazido Alan
Mulally para o comando da companhia em
2006. Naquela época, senti que contávamos

com talentos bons o bas-
tante para competir, mas
não dispúnharnos de expe-
riência no turnaround de
grandes empresas, sobre-
tudo diante do duro cená-
rio que enfrentávamos.

Alan tinha isso no currículo (com um prejuí-
zo de mais de 12 bilhões de dólares naquele
ano, a Ford esteve à beira da falência),

Apesar dos investimentos recentes no
desenvolvimento de veículos mais eficien-
tes e de melhor qualidade, os consumido-
res americanos continuam preferindo as
montadoras japonesas...
Reputação é algo que pode ser perdido rapi-
damente, mas pode levar anos até ser recon-
quistado. Contamos com excelentes produ-
tos em nossas concessionárias e outros
tantos lançamentos a caminho. Ainda há
muito que fazer, mas estou certo de que
avançaremos a cada novo veículo.

A Ford tem sido uma companhia com pre-
sença internacional praticamente desde
o início de suas operações. Por que, então,

é tão difícil desenvolver veículos globais,
como faz a Toyota?
A Ford se tornou uma companhia global mui-
to antes da Toyota, e isso definiu a forma
como organizamos nossa companhia. Até
bem pouco tempo atrás, os principais mer-
cados do mundo tinham necessidades e
gostos distintos. Fazia sentido, portanto,
manter operações regionais praticamente
independentes. Mas o mundo mudou e ago-
ra os consumidores desejam produtos seme-
lhantes. Para nós, isso significou uma grande
mudança de cultura, que exigiu tempo — e
liderança — para ser concretizada. Nos pró-
ximos anos. a Ford deverá tornar mais ágil o
uso de plataformas globais, como o Fiesta,
que já é vendido na Europa e na China e será
lançado nos Estados Unidos em 2010.

Como o Brasil se enquadra nessa nova
estratégia?
O Brasil deverá ter acesso a novos produtos
num ritmo mais acelerado. O novo Focus, por
exemplo, foi lançado no país apenas três meses
depois de ter chegado à Europa. Da mesma
forma, o Fusion foi lançado simultaneamente
no Brasil, no México e nos Estados Unidos.

O novo
Fusion
híbrido, da
Ford: linha
de produtos
revigorada
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cia do negócio do que por suas qualida-
des como executivo. Conhecido por sua
militância ambiental,
ele começou a traba-
lhar na montadora em
1979. Mas foi como
presidente, entre 2001
e 2006, que Bill Ford
conseguiu dar à com-
panhia seus contornos
atuais — para o bem e
para o mal. Seu início foi atribulado,
marcado por decisões que se revelaram
erradas. No começo da década, a Ford
substituiu o Taurus, até então seu mode-
lo de maior sucesso, por um veículo
menos potente, o Five Hundred. A novi-
dade não pegou e, recentemente, o Tau-
rus foi relançado. (O Taurus foi extinto,
em parte, por recomendação de uma con-
sultoria de gestão de marcas, que decidiu
que todos os carros Ford teriam nomes
iniciados pela letra F.) Mesmo enfren-
tando resistências internas e encarando
fracassos, Bill Ford foi pouco a pouco
imprimindo suas idéias ao negócio. Em
2004, a montadora lançou seu primeiro
carro híbrido, o Escape. Hoje, a Ford é
a montadora americana mais avançada
nessa tecnologia, considerada um trunfo
num momento em que o governo ame-
ricano incentiva tecnologias limpas. "A
indústria automobilística opera num ci-
clo longo", afirma Marcos Oliveira, pre-
sidente da Ford no Brasil. "Bill Ford
entende isso perfeitamente"

OLHANDO EM RETROSPECTIVA, pode-
se achar traços visionários em Bill Ford.
Mas, como gestor, ele foi obrigado a jo-
gar a toalha. Seus dois planos de reestru-
turação não deram em nada. Em 2006,
seu último ano como presidente, a Ford
estava à beira do abismo. Pressionado a
deixar o cargo de CEO, Bill Ford tomou
outra de suas decisões polêmicas: esco-
lheu para a posição o americano Alan
Mulally. Dono de uma carreira na fabri-
cante de aviões Boeing, praticamente
desconhecido e sem nenhuma experiên-
cia no setor automotivo, Mulally chegou
à Ford com a missão de salvador. Por
enquanto, confrontado com o fracasso
de seus pares na GM e na Chrysler, ele
se saiu bem. Mas parece evidente que

O presidente da Ford,
Alan Mulally: a

contratação de um
forasteiro gerou

polêmica

seu caminho é longo. A Ford está viva.
continua a ser uma genuína empresa pri-
vada americana e pode manter certo or-
gulho disso (o que não é pouco numa
corporação), mas falta muito para que se
transforme num negócio saudável no
longo prazo. A empresa teve prejuízo de
14 bilhões de dólares no ano passado. E
deve repetir o mau desempenho neste
ano, embora com um buraco menor. Nin-
guém espera lucros antes de 2011. Até
lá, Mulally e Bill Ford querem transfor-
mar a Ford numa companhia parecida
com a japonesa Toyota, com o desenvol-
vimento de plataformas únicas de veícu-
los para os mais diversos mercados. Isso
significa vender o mesmo carro tanto na
Europa como nos Estados Unidos e no
Brasil. Nos próximos dois anos, as 78
plataformas que a montadora possui no
mundo serão reduzidas a apenas 24. Des-
sas, a metade será destinada à produção
de veículos globais. "Nos tempos atuais,
não faz mais sentido uma companhia
com atuação fragmentada", afirma Clif-

A IDÉIA É
TRANSFORMAR
A FORD NUMA
COMPANHIA
SEMELHANTE À
PODEROSA TOYOTA

ton Lambreth, autor do livro Ford and
The American Dream (numa tradução
livre, "A Ford e o sonho americano").

No curto prazo, o fato de a Ford ter
conseguido escapar da bancarrota pode,
ironicamente, deixá-la em desvantagem
em relação às concorrentes americanas.
Graças à concordata, a GM e a Chrysler
conseguirão reduzir sua dívida, ao passo
que a Ford ainda terá de gastar mais de
20 bilhões de dólares para pagar seus
credores. Além disso, analistas prevêem
que as duas montadoras ofereçam des-
contos como forma de desovar seus es-
toques, o que levaria a Ford a baixar o
preço — e a margem — de seus princi-
pais veículos. "A conjuntura vai penali-
zar justamente a empresa que tomou as
medidas certas", afirma um analista de
um grande banco. "É possível que a Ford
ainda precise do dinheiro do governo."
Enquanto isso não acontece, a montado-
ra corre para tentar ganhar mercado das
concorrentes. E o momento é propício
para isso. Após o anúncio da concordata,
a Chrysler registrou queda de mais de
40% nas vendas. Mas, como as três gran-
des americanas penosamente aprende-
ram, tradição, tamanho e vontade não
são suficientes para conquistar o bolso
do consumidor. Em 1908, Henry Ford
criou um sistema de produção e um mo-
delo de negócios de sucesso. Deixou
para seu bisneto o desafio — e, quem
sabe. a honra — de reinventá-los. •
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