
Ferrari de R$ 1,6 milhão chega
ao Brasil e já tem lista de espera

John Elkann, novo presidente do Grupo Fiat

O jovem John Elkann, de 34
anos, conhecido entre os ínti-
mos como Yaki e formado pelo
avô, o lendário “advogado” Gian-
ni Agnelli, é representante da
quinta geração da família. Desig-
nado como herdeiro aos 22 anos,
em janeiro de 2003, é filho de
Margherita Agnelli e do escritor
e jornalista Alain Elkann.

Yaki é o único representante
da família dentro da diretoria do
grupo. Alto, magro, refinado, é
um cosmopolita nascido em No-
va York que já morou no Brasil,
em Paris e em Londres. Estudou
engenharia e é apaixonado pela
internet. Ainda adolescente, era
obrigado pelo avô a passar as fé-
rias trabalhando na fábrica, co-

mo parte de sua formação.
O célebre “advogado” – como

era chamado Gianni Agnelli –
adorava enfrentar riscos para
medir as próprias capacidades,
principalmente nos esportes. Ti-
nha por hábito constranger tam-
bém os netos a buscar pistas de
esqui perigosas, saltar de heli-
cópteros para mergulhar no mar
ou nadar por quilômetros até al-
cançar uma ilha, por exemplo.

Formado na prestigiosa facul-
dade politécnica de Turim,
Elkann graduou-se engenheiro
em 2000. Seguindo os preceitos
do avô, foi operário na fábrica da
Magneti Marelli na Grã-Breta-
nha, participou da linha de mon-

tagem do Fiat 500 na Polônia e
foi vendedor numa sucursal da
empresa no norte da França.

Em 2001, começou sua carrei-
ra profissional como auditor da
General Electric, antes de pas-
sar, em 2002, para a Lingotto, a
lendária sede central da monta-
dora Fiat em Turim. Naquele mo-
mento, a empresa passava por
um dos períodos mais negativos
de sua centenária história: esta-
va prestes a quebrar. A morte do
avô, seguida um ano depois pela
do tio, Umberto, catapultou
Elkann precocemente à lideran-
ça da dinastia.

Participou da ressurreição da
Fiat ao lado de uma equipe de

jovens técnicos chamados de
“Sergio boys”, liderados pelo di-
retor Sergio Marchionne.

Apesar da juventude e da voz
calma, Yaki teve pulso firme pa-
ra impor o francês Jean Claude
Blanc na diretoria do time de fu-
tebol Juventus, após os escânda-
los que envolveram a equipe em
acusações de compra de resulta-
dos nas partidas.

Com igual firmeza, se opôs,
em 2007, à denúncia que sua
mãe apresentou contra a forma
de avaliação da herança de Gian-
ni Agnelli. Casado com Lavinia
Borromeo, de uma conhecida fa-
mília aristocrática, Elkann é pai
de dois filhos. / AFP
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Até o fim do ano, 20 brasileiros
devem se tornar proprietários
de uma Ferrari 458 Italia – apre-
sentada em Frankfurt no ano pas-
sado e lançada ontem no Brasil.
Oito pessoas já estão na fila de
espera pelo novo modelo da mar-
ca italiana, que vai custar por
aqui entre R$ 1,5 milhão e R$ 1,6
milhão, quando chegar ao merca-
do, em junho.

Entre os brasileiros que terão
dentro de alguns meses uma Fer-
rari na garagem, estão seis paulis-
tanos, um mineiro e um catari-
nense. “Comprador tem. Nosso
desafio é garantir a encomenda,
já que a produção é restrita”, diz
Francisco Longo, presidente da
Via Itália, importadora oficial da
Ferrari.

O Brasil é o maior mercado da
América Latina para a empresa.
Entre janeiro e março deste ano
já foram vendidas 11 unidades da
marca, exatamente a metade do
que foi importado no ano passa-
do inteiro. Em 2009, além da cri-

se, o lançamento quase simultâ-
neo de dois novos modelos fez as
vendas caírem no País. “Os ferra-
ristas já sabiam que havia produ-
tos mais modernos no mercado
e seguraram as compras”, diz
Longo.

Aumento. A rápida recupera-
ção do País durante a crise e as
expectativas de crescimento pa-
ra este ano voltaram a tornar os
milionários brasileiros consumi-
dores em potencial de Ferraris.
“O Brasil é um mercado muito
interessante para nós, porque
conseguiu atravessar bem a cri-
se”, disse Lorenzo Cussigh, ge-
rente-geral da Ferrari para a
América Latina. A própria marca
italiana ainda não conseguiu se

recuperar das turbulências na
economia mundial. A produção,
que caiu em 2008, não voltou ao
patamar pré-crise. A Ferrari de-
ve colocar no mercado mundial
este ano 6 mil unidades – metade
delas do modelo 458 Italia.

A importadora oficial espera
vender até dezembro 40 Ferraris
no Brasil. Até agora, o melhor
ano da marca no País foi 2000,
quando foram vendidas 45 unida-
des. “O mercado de alto luxo é
um clube. Não tem aumento ex-
pressivo de um ano para o ou-
tro”, diz Longo. Ele estima que
são vendidos 150 veículos por
ano com preço superior a R$ 800
mil. No mercado brasileiro, 22
modelos, de sete montadoras,
superam esse valor.
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TURIM

A Fiat, maior grupo empresa-
rial da Itália, anunciou ontem
que o herdeiro da família Ag-
nelli e vice-presidente da em-
presa, John Elkann, de 34
anos, está assumindo a presi-
dência. O anúncio alimentou
especulações a respeito de
uma possível cisão da divisão
de automóveis do grupo.

Em Turim, executivos da Fiat
disseram que o conselho admi-
nistrativo vai aprovar formal-
mente a escolha de Elkann como
substituto de Luca Cordero di
Montezemolo em uma reunião
marcada para hoje. A empresa
também promete apresentar um
plano de negócios quinquenal
que vai incluir novos modelos e
uma integração mais próxima
com a americana Chrysler.

“Será um dia importante para
a Fiat e para mim. Estou muito
orgulhoso e destaco os esforços
das muitas pessoas que me apoia-
ram e ajudaram durante todos es-
tes anos. Sou muito grato à mi-
nha família pela confiança que
depositou em mim”, disse
Elkann. “Penso em meu avô e no
quanto ele teria gostado de po-
der estar aqui conosco.”

O diretor executivo Sergio
Marchionne, que comandou a re-
cuperação da montadora depois
de assumir o cargo em 2004, ano

seguinte à morte de Gianni Ag-
nelli – avô de Elkann e presiden-
te do grupo por muitos anos –,
manterá a posição de diretor exe-
cutivo da Fiat e da Chrysler. Mar-
chionne disse que o plano de ne-
gócios quinquenal será “ambi-
cioso”. No entanto, questionado
se a nomeação de Elkann seria
indício de uma cisão iminente da
unidade de automóveis, afirmou
que não.

A decisão mais sábia, para al-
guns analistas, seria o afastamen-
to da Fiat Auto das demais em-
presas do Grupo Fiat – como as
fábricas de caminhões e maqui-
nário para a agricultura e cons-
trução –, com a posterior integra-
ção à Chrysler na formação de
uma empresa separada.

Mentor. O anúncio da saída de
Luca Cordero di Montezemolo,
que foi mentor de Elkann desde
que assumiu a presidência, em
2004, também foi feito ontem.
Antes de tomar a decisão, ele dis-
se ter esperado até que a empre-
sa estivesse novamente em boas
condições e um membro da famí-
lia Agnelli estivesse pronto para
assumir o controle. Montezemo-
lo tornou-se presidente após a
morte do irmão de Gianni Ag-
nelli, Umberto, o último Agnelli
a ocupar o cargo.

“Atualmente, a Fiat é uma em-
presa saudável e competitiva

que cresceu em todos os seus se-
tores”, disse. “Não se fala mais
na dramática possibilidade de
uma concordata.”

Há muito se esperava que
Elkann assumisse um papel de
mais destaque na liderança da

empresa. Atualmente com 34
anos, ele começou a participar
do conselho administrativo da
Fiat aos 22 e foi nomeado vice-
presidente em 2004.

Elkann participa do conselho
desde dezembro de 1997, e sua

nomeação para a vice-presidên-
cia se seguiu à chegada de Mar-
chionne, que reverteu a situação
da montadora após anos de per-
das financeiras e agora tenta
transformar a Fiat numa fabri-
cante global de automóveis, pro-

duzindo entre 5,5 milhões e 6 mi-
lhões de carros ao ano.

O acordo para assumir no ano
passado uma participação ini-
cial de 20% na Chrysler foi um
passo fundamental nesse senti-
do, e o novo plano de negócios
deve trazer mais detalhes da es-
tratégia destinada à aliança.

Nos últimos seis anos, Elkann
trabalhou ao lado de Monteze-
molo e outros executivos de alto
escalão para aprender o funcio-
namento da empresa. Ele tam-
bém chefia a Exor – a holding da
família por meio da qual os her-
deiros de Agnelli controlam 30%
da Fiat e de outros investimen-
tos, como a equipe de futebol Ju-
ventus e o jornal La Stampa.

Luca Cordero di Montezemo-
lo também chefiou desde 1991 a
Ferrari, que é de propriedade ma-
joritária da Fiat. Ele foi, ainda, o
diretor executivo da empresa
até 2006. Antes, ele tinha sido
presidente e diretor executivo
da Maserati, outra das marcas da
Fiat, e presidente do grupo in-
dustrial italiano Confindustria. /
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Até o fim do ano, a Via
Itália, importadora oficial
da marca, espera vender
40 unidades no País, o
dobro do ano passado

Herdeiro assume comando da Fiat
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Executivo foi formado
pelo avô Gianni Agnelli

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os segredos
e dicas de comobeber
e comer bem.
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Mudança. John Elkann, de 34 anos, neto de Gianni Agnelli, será o novo presidente do grupo, no lugar de Luca di Montezemolo;
chegada ao poder alimenta rumores de que empresa pode separar a unidade de automóveis das outras atividades da Fiat

Potência. 458 Italia atinge 100km/h em 3,4 segundos

Nova direção. Elkann (D), que assumiu um cargo no conselho da Fiat aos 22 anos, vai substituir Luca di Montezemolo
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 abr. 2010, Economia & Negócios, p. B13.




