
1.Fechou quatro fábricas,
as primeiras de um pla-
no inicial que prevê o
fechamento de 14 unida-

des, sendo sete de automóveis,
até 2012

2.Eliminou 49,8 mil pos-
tos de trabalho e redu-
ziu o salário dos fun-
cionários e dos diri-

gentes, que também ficaram
sem bônus em 2009

3.Vendeu as marcas
Aston Martin para
um consórcio da Grã-
Bretanha e do Ku-

wait; Jaguar e Land Rover para a
Tata; e Volvo para a Geely

4.Adoção de platafor-
mas comuns para a
produção de carros
mundiais como o

Fiesta e o Focus, que usam as
mesmas peças no mundo todo

5.A linha de produtos,
antes de 70% de utili-
tários e picapes e
30% de carros, foi pra-

ticamente invertida para 40% e
60%, respectivamente

Jim Farley Vice-presidente de marketing global da Ford

CINCO RAZÕES PARA...

Como a Ford escapou do precipício
Com fechamento de fábricas e venda de marcas, montadora sai da quase falência para o primeiro lugar em vendas nos EUA

ENTREVISTA

A retomada da
montadora Ford

WILSON PEDROSA/AE

‘Para a Ford, o Brasil era o país do
futuro; agora é o país do presente’

ROBSON FERNANDJES/AE

Cleide Silva

Da quase falência ao primeiro lu-
gar no ranking de vendas nos Es-
tados Unidos, a Ford deu uma
guinada que poucos analistas
previam. Foram três anos entre
os maiores prejuízos da compa-
nhia, de US$ 12,6 bilhões em
2006 e US$ 14,7 bilhões em
2008, para um lucro de US$ 2,7
bilhões no ano passado, quando
a maioria das montadoras per-
deu dinheiro.

Em fevereiro, a marca liderou
a lista das maiores vendas nos
EUA, à frente da GM e da Toyo-
ta, situação que não ocorria há
80 anos, com uma exceção em
1998. Mesmo que a liderança não
seja mantida, a Ford mostrou
que sua virada é consistente.

O vice-presidente de marke-
ting global para as operações da
Ford no Canadá, México e Amé-
rica do Sul, Jim Farley, descon-

versa quando questionado so-
bre a manutenção do posto de
número um. “Não estamos preo-
cupados com listas. Estamos tra-
balhando para conseguir um
crescimento rentável. Se isso
ocorrer e vier a nos colocar co-
mo líder, tanto melhor”, afirma
ele, que esteve no Brasil no fim
de fevereiro.

Na opinião de José Roberto
Ferro, presidente do Lean Insti-
tute Brasil, a Ford deve manter
posição sólida, principalmente
no segmento de automóveis, no
qual havia perdido terreno.

Para chegar à posição atual, a
Ford passou por ampla reestru-
turação iniciada em 2006, com
fechamento de fábricas e demis-
sões em massa. Ao ver o preço do
petróleo disparar, mudou o mix
de produtos, com aumento da
produção de automóveis em
substituição aos utilitários e pi-
capes. Outra medida foi a deci-

são, por parte do então recém-
empossado presidente Alan Mu-
lally, de recorrer a um emprésti-
mo de US$ 23 bilhões antes da
turbulência que se abateu sobre

o mercado financeiro. Na época,
a atitude foi vista como um pas-
saporte à falência. No ano passa-
do, porém, enquanto GM e
Chrysler recorreram ao governo

americano, a Ford dispensou aju-
da e escapou da concordata que
manchou as duas concorrentes.

“Mulally teve inspiração fun-
damental ao fazer o emprésti-
mo e investir em novos produ-
tos”, avalia Luiz Carlos Mello,
do Centro de Estudos Automoti-
vos (CEA). Com isso, a empresa
estava mais bem preparada para
a crise que se aprofundou em
2008 e 2009, derrubando as ven-
das nos EUA de 17 para 10 mi-
lhões de veículos ao ano. Mello
ressalta que a Ford ainda tem
muitos problemas pela frente.
Um deles é a dívida de US$ 32,3
bilhões que só será sanada com
geração de caixa.

O diretor da Ford do Brasil, Ro-
gelio Golfarb, lembra que a em-
presa encerrou 2009 com US$
25,5 bilhões em caixa. Para ele, o
modelo de negócio mostrou-se
à prova de momentos ruins da
economia. “Conseguimos ser lu-

crativa e ganhar participação no
mercado num período de crise”.

Brasil. A filial tem contribuído
com a retomada ao registrar 24
trimestres de lucro na América
do Sul, onde o Brasil tem 60%
das vendas. Em 2009, a região
ganhou US$ 765 milhões.

A filial também esteve perto
de fechar as portas no fim dos
anos 90, mas conseguiu se sal-
var. Em 2001, abriu uma fábrica
modelo na Bahia, lançou produ-
tos que caíram no gosto do con-
sumidor (como o EcoSport) e,
desde então, ganha pontos no
mercado. Nos próximos cinco
anos, vai investir R$ 4 bilhões no
País. “O exemplo de sucesso que
o Brasil representou deu força à
matriz para tomar decisões im-
portantes nos EUA, por isso a
Ford está mais focada em produ-
tos globais”, diz Corrado Ca-
pellano, da Creating Value.

Após duas décadas na Toyota,
onde era considerado um guru
do marketing, Jim Farley foi pa-
ra a Ford no fim de 2007, convi-
dado por Alan Mulally. Aos 47
anos, ele responde agora pela
área global de marketing da em-
presa e também pelas unidades
do Canadá, México e América
do Sul. Em entrevista, diz que a
matriz antes via o Brasil como
o país do futuro. “Agora, dize-
mos que o Brasil é o país do pre-
sente.” A seguir, os principais
trechos da entrevista.

● Como a Ford escapou do terre-
moto que abala outras montado-
ras nos EUA?
Fomos favorecidos por termos
garantido um empréstimo de
US$ 23 bilhões antes que os

mercados de crédito começas-
sem a se comportar de maneira
diferente. Isso ajudou a garan-
tir um fluxo constante de inves-
timentos em produtos, mesmo
com a economia começando a
enfraquecer. O mais importan-
te, porém, é que já tínhamos
um plano – que chamamos de
One Ford (Uma Ford). Fizemos
uma reestruturação agressiva
para operar lucrativamente.
Nos adequamos à atual deman-
da e mudança da preferência do
consumidor. Aceleramos o de-
senvolvimento de produtos que
os clientes realmente querem e
valorizam, com valor agregado
e alta qualidade. Priorizamos a
eficiência e economia de com-
bustível, segurança e tecnolo-
gias inteligentes. Financiamos

nosso plano e melhoramos os
resultados da Ford. Aproveita-
mos os recursos globais da
Ford, tais como nossas platafor-
mas de produtos mundiais. Ter
esse plano, e ter aderido a ele,
fez toda a diferença. Finalmen-
te, estamos num caminho para
crescimento lucrativo.

● Em fevereiro, a Ford foi líder
em vendas nos EUA. É uma posi-
ção que será mantida?
Não estamos preocupados com
listas. Estamos trabalhando por
um crescimento rentável. Se is-
so ocorrer e vier a nos colocar
como líder em termos de tama-
nho, tanto melhor.

● Como o sr. vê a filial brasileira?
Dentro da Ford, costumávamos

dizer que o Brasil era o país do
futuro. Agora, dizemos que o
Brasil é o país do presente. Não
é apenas um mercado em cresci-
mento, mas aqui os clientes
querem o mesmo produto com
o mesmo desempenho daque-
les vendidos em outras áreas do
mundo. Isso gera ainda mais
um case de negócios para nos-
sos produtos globais, como vo-
cê já viu com o Focus, Fiesta e o
Edge. Além disso, a Ford Brasil
ajuda a reforçar nossos planos
de plataformas globais. Por
exemplo, recentemente anun-
ciamos que os motores 1.6 fabri-
cados no Brasil equiparão o no-
vo Fiesta na América do Norte.

● No Brasil, a Ford não consegue
sair do quarto lugar no ranking
de vendas. O sr. espera alguma
mudança nessa posição?
Mais uma vez, digo que não es-
tamos interessados em saber
quão grande somos. Estamos fo-
cados em como somos rentá-
veis. Esta é uma grande mudan-
ça, porém um passo importan-
te. Nosso negócio vai crescer à

medida que continuamos a for-
necer veículos de qualidade
mais alta, com eficiência de
combustível e que as pessoas
queiram comprar.

● Como será a indústria automo-
bilística daqui a dez anos?
Ainda mais competitiva e, pro-
vavelmente, mais consolidada.
As mudanças que acompanha-
mos em 2009 sugerem que po-
deríamos ver uma indústria
completamente diferente em
2020. O mais provável, porém,
é que os líderes automotivos de
amanhã irão abraçar mais ainda
a globalização de seus portfó-
lios de produtos.

● O mercado americano vendeu
pouco mais de 10 milhões de veí-
culos em 2009, volume de 30
anos atrás. Este será o patamar
daqui em diante?
O tempo dirá. Não podemos
controlar isso. O que podemos
fazer é assegurar que a Ford es-
tá apta para competir – e ser
bem sucedida – no caso da in-
dústria manter-se nestes níveis,

ou retornar aos volumes ante-
riores, de 17 milhões de unida-
des por ano. Novamente, a cha-
ve para conseguir isso é através
de grandes produtos.

● O mundo automotivo será para
carros elétricos?
Os veículos elétricos já existem
há mais de 100 anos. O que os
torna mais desejáveis agora é
que a tecnologia continua a me-
lhorar. Se a infraestrutura de
apoio a carros elétricos conti-
nuar melhorando, haverá uma
porcentagem crescente de con-
sumidores e eles se tornarão
mais atrativos. No curto prazo,
provavelmente será ainda um
porcentual relativamente pe-
queno. A Ford vai oferecer ao
mercado quatro novos veículos
elétricos até 2012.

● Como o sr. avalia a atual situa-
ção da Toyota, empresa em que
trabalhou, e que surpreendeu o
mercado com problemas de qua-
lidade?
Não nos cabe opinar sobre esse
tema. / C.S.

Fórmula da virada. Para Jim Farley, vice-presidente de marketing global da Ford, empréstimo fechado antes da crise e plano de reestruturação agressivo garantiram a guinada da montadora americana

Aposta. Ford vai investir R$ 4 bilhões no Brasil em 5 anos
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