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Fundada na Alemanha
é a quarta maior do mundo
no ramo de consultoria

Roland Berger, 72 anos, está em
um país diferente a cada sema-
na para acompanhar de perto
os trabalhados dos 36 escritó-
rios que ele e os sócios mantêm
em 25 países. A Roland Berger é
a quarta maior empresa do ra-
mo de consultoria estratégica
no mundo. A empresa foi funda-
da em 1967 quando o empresá-
rio, formado em administração
de empresas, ficou fascinado pe-
la possibilidade de trabalhar
com bancos, montadoras, in-
dústrias químicas, elétricas e
outros tantos segmentos e “aju-
dar a influenciar na economia,
nas áreas sociais e no desenvol-
vimento de novos produtos”.

Na quarta-feira, num interva-
lo entre reuniões com executi-
vos em São Paulo, ele falou
com o Estado. Seguem trechos
da entrevista.

● Como o sr. avalia o Brasil hoje?
Eu visito o Brasil desde 1974 e
acompanhei as várias mudan-
ças do País, da ditadura para a
democracia, da inflação alta pa-
ra a controlada, da moeda instá-
vel para a estável e muitas ou-
tras alterações. Esse é o melhor
momento do Brasil, com opor-
tunidades de crescimento lon-
go e sustentável.

● Qual a importância do Brasil
para a sua empresa?
É um país que tem recebido
grandes investimentos, que
abriga companhias multinacio-
nais e grupos locais importan-
tes como Petrobrás, Vale, Ger-
dau e Embraer. Vamos usar o
Brasil como base de expansão
na América do Sul, queremos
abrir escritórios na Argentina,
Chile, Colômbia e Peru.

● Como o sr. vê a indústria auto-
mobilística mundial?
É uma indústria em crescimen-
to, impulsionada pelos merca-
dos emergentes. Há alguns
anos, o planeta tinha 20% de

sua população rica e 80% po-
bre. Essa grande parcela de po-
bres está prosperando e precisa
de mobilidade, seja por meio de
bicicletas, scooters, carros,
transporte público. A indústria
tem de apresentar soluções pa-
ra essas pessoas. A indiana Ta-
ta, ao lançar um carro de US$
2,5 mil, visa a uma parte dessas
necessidades.

● E a brasileira?
Também está em crescimento
e produz carros competitivos
para o mercado interno e para
exportação, embora apenas pa-
ra alguns mercados parecidos
ao brasileiro. O País precisa ga-
nhar das grandes multinacio-
nais do setor o direito de produ-
zir um carro realmente global.
Isso é possível, mas depende
das condições locais de compe-
titividade. Em comparação a ou-
tros mercados em desenvolvi-
mento, o custo de produção no
Brasil é muito mais alto.

● O que falta ao Brasil para ser
competitivo?
Falta uma firme aliança entre fa-
bricantes e governo para proje-
tos de desenvolvimento de no-
vas tecnologias, redução de cus-

tos de produção, infraestrutura
para o transporte público e pri-
vado e renovação da frota. Com
medidas efetivas, o País vai am-
pliar em muito sua classe de
consumo e atrairá ainda mais in-
vestimentos internacionais que
o levarão a enfrentar a concor-
rência asiática.

● Nos últimos meses, as monta-
doras anunciaram investimentos
de cerca de R$ 18 bilhões até
2015. Não é um sinal de confian-
ça no País?
Os investimentos são elevados
e têm sido feitos por causa do
mercado interno, mas o Brasil
precisa pensar além desse pra-
zo. O País precisa jogar global-
mente para, ao mesmo tempo,
se defender das importações e
aumentar suas exportações.

● A renovação da frota está na
pauta do governo e das montado-
ras há pelo menos oito anos.
Agora é o momento para agir. O
País está experimentando uma
nova era e não deve perder essa
oportunidade.

● Qual sua opinião sobre os car-
ros brasileiros?
São tão bons quanto os de ou-
tros países. Falo dos carros
mais novos, que são competiti-
vos, mas ainda há muitos mode-
los antigos que já foram modifi-
cados lá fora e aqui seguem
sem alterações.

● Por que a demora?
O desenvolvimento de um car-
ro custa US$ 650 milhões para
a montadora. Ela só o faz se ti-
ver escala. No passado, o merca-
do brasileiro era pequeno. Ago-
ra está crescendo, mas só as
vendas internas não dão escala
suficiente no longo prazo.

● A tecnologia flex , que adota o
uso de 100% de etanol nos car-
ros, pode ser exportada?
É uma tecnologia inovadora,
que pode ser adotada em ou-
tros países, mas que só terá su-
cesso em ganhos ambientais
em regiões com condições de
cultivar a cana-de-açúcar. O
Brasil, porém, não pode ficar de
fora do uso de outras tecnolo-
gias, como a dos carros elétri-
cos e a hidrogênio.

País será o 4º maior mercado de carros
Consultoria alemã prevê que este ano Brasil vai superar a Alemanha em vendas de automóveis, mas produção não alcançará nível global

✽ CV: Formado em adminis-
tração de empresas pela Uni-
versidade de Munique, o ale-
mão de 72 anos trabalhou
vários anos como consultor
em uma empresa americana
até decidir criar sua própria
consultoria, em 1967. Dois
anos depois, abriu a primeira
filial internacional, na Itália
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O Brasil vai subir um degrau
no ranking mundial de vendas
de carros e ocupar, neste ano,
a quarta posição, atrás apenas
da China, EUA e Japão. Na lis-
ta de maiores mercados, o
País vai desbancar a Alema-
nha, dona do posto há sete
anos. A conta é da Roland Ber-
ger, consultoria de origem ale-
mã que acaba de preparar estu-
do sobre a indústria automobi-
lística brasileira que, em dez
anos, saiu do décimo para a
quarto lugar na lista.

O estudo projeta vendas de 3,2
milhões de automóveis e comer-
ciais leves em 2010 e potencial
de chegar perto das seis milhões
de unidades em 2015. O número
deste ano aumenta para 3,4 mi-
lhões se forem contabilizados ca-
minhões e ônibus. A Alemanha,
na quarta posição desde 2003, de-
ve vender 2,8 milhões de unida-
des (ver quadro).

Para divulgar as principais con-
clusões do estudo aos clientes lo-
cais e a representantes do gover-
no, Berger, de 72 anos, fundador
e presidente da empresa, veio ao
País na semana passada e ava-
liou que este “é o melhor mo-
mento do Brasil” em vários as-
pectos, do econômico ao social.

Mas não trouxe apenas boas
notícias. “O Brasil é um mercado
em crescimento, mas muito de-
pendente das vendas internas e
sem condições de jogar global-
mente.” A constatação se apoia
no fato de que o crescimento nas
vendas não é acompanhado em
igual ritmo pela produção, cujos
volumes põem o Brasil em sexto
lugar no ranking.

Emergentes. A China lidera
nos dois quesitos. A Coreia do
Sul não aparece entre os dez
maiores mercados, mas é a quin-

ta maior fabricante. A Índia está
na oitava posição em vendas e na
sétima, em produção. Os emer-
gentes são os principais concor-
rentes do Brasil.

“Para ter papel global nesse ta-
buleiro e manter-se é preciso ter
competitividade e o Brasil tem
diversas falhas nesse ponto”,
constata. Da falta de infraestru-
tura aos altos impostos, passan-
do por burocracia e o ‘custo Bra-
sil’, há muito a ser feito.

Em encontro com executivos
das principais montadoras, das
fabricantes de autopeças e repre-

sentantes do Ministério do De-
senvolvimento, Berger aconse-
lhou: “Unam-se e coloquem em
prática um plano de ação urgen-
te para melhorar a competitivi-
dade brasileira”.

Importação recorde. O risco é
de o País se transformar em gran-
de importador, ao mesmo tem-
po em que minguam as exporta-
ções. O estudo, que no Brasil foi
coordenado por Stephan Keese,
projeta que, a partir de 2015 o
País poderá importar 1 milhão
de veículos ao ano, número que

pode ser antecipado.
Em 2009, o País importou vo-

lume recorde de 488,9 mil auto-
móveis e este ano deve se aproxi-
mar das 600 mil unidades, con-
forme prevê a Anfavea, que tam-
bém trabalha com vendas totais
este ano de 3,4 milhões de veícu-
los. Já as exportações esboçam
pequena melhora de 470 mil em
2009 para 530 mil unidades, a
maioria para Argentina e Méxi-
co, com que o Brasil tem acordos
comerciais.

Uma das razões de o carro bra-
sileiro não ultrapassar frontei-

ras mais distantes é o alto custo:
37% maior que um carro médio
indiano e o dobro de um chinês
da mesma categoria. Em relação
ao México, a diferença é de 82%.

Segundo Keese, um corte defi-
nitivo de 10% nos impostos so-
bre a compra dos automóveis já
resultaria em vendas adicionais
de 488 mil veículos ao ano. Com
essa e outras medidas, o merca-
do interno pode atingir pratica-
mente o dobro de vendas dos nú-
meros atuais, além de conquis-
tar mercados hoje atendidos por
fabricantes asiáticos.

● Escritórios 36

● Países onde atua 25

● Faturamento € 680 milhões

● Funcionários 2.500

● Áreas de atuação  14

‘País precisa jogar globalmente
para se defender das importações’

ANDRE LESSA/AE

�
���
�
����


��#��3���	����	"���	��	����
I&���	�	��
�������	��&��

� � �/01�!�$��8��$�$�!�9��$�$�!�_�)��9�!Y�

�����������������������/��$�*�����

�0���

&4�6

�8�

&&�+

?�)Y�

5�5

�	�0G������	
������	�������	

*��!�/

�� 

�/� ��0�

,�6

����\�

,�5

�"�/��

,�4

Z�$��

,�,

������8��$�

&�'

�]!!��

&�2

�0���

&4�4

?�)Y�

6�,

�8�

2�6

�/� ��0�

5�3

�������$��!8/

4�4

*��!�/

���

Z�$��

,�3

����\�

,�&

�!)��0�

,�&

����$�

&�'

�	�0G������	
7����
���	�������	

Estudo. Em visita ao País, Berger apresentou projeção de vendas de 3,4 milhões de carros
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 21 mar. 2010, Economia & Negócios, p. B10.




