
Brasil será o segundo maior mercado da Renault até 2013 
Carlos Ghosn 
 
O diretor-presidente da Renault SA, o franco-brasileiro Carlos Ghosn, acredita que o Brasil 
deve superar a Alemanha e se tornar o segundo mercado mais importante para a montadora, 
depois da França, até 2013. 
 
Ontem, a Renault anunciou lucro de 3,5 bilhões de euros (US$ 4,76 bilhões) no ano passado, 
depois de um prejuízo de 3,1 bilhões de euros em 2009. As receitas do grupo aumentaram 
16%, para 39 bilhões de euros. Embora 2 bilhões de euros do lucro tenham vindo das vendas 
de ações da Volvo AB, Ghosn disse que os resultados mostram que "podemos dizer sem dúvida 
que a crise passou". 
 
Numa entrevista ao Wall Street Journal, Ghosn também disse que a informação que a Renault 
alega ter sido roubada num caso de espionagem industrial pode estar relacionada ao custo dos 
carros elétricos da montadora, um dado crucial que daria aos concorrentes uma ideia da 
tecnologia dos veículos. A Renault demitiu recentemente três executivos que trabalhavam em 
seu programa de carro elétrico por supostamente vazar informação estratégica em troca de 
dinheiro. 
 
Trechos da entrevista: 
 
WSJ: A lucratividade da Renault melhorou significativamente no ano passado graças à 
recuperação do mercado, assim como aconteceu com outras empresas. Que conclusões o sr. 
tira disso? 
 
Carlos Ghosn: Podemos dizer sem dúvida que a crise passou. A turbulência de 2008 e 2009 
teve consequências significativas sobre as montadoras e o mercado de automóveis. O ano de 
2010 foi o da recuperação. Isso está nos resultados. Não só porque a margem de lucro 
operacional está de volta a um nível aceitável, mas também por causa do sólido fluxo de caixa 
livre. No ano passado as pessoas estavam preocupadas com o alto endividamento da empresa. 
Defini um objetivo de dívida líquida inferior a 3 bilhões de euros. Agora estamos num nível de 
1,4 bilhão de euros que é totalmente administrável para uma empresa com receita de 39 
bilhões. 
 
WSJ: Com os mercados automobilísticos devendo crescer mais rápido fora da Europa, o que 
isso implica para sua estratégia e margens? 
 
Ghosn: Enquanto lançamos o programa Renault 2016 Mude a Direção, a Europa ainda é um 
pilar importante para vendas e lucro, mas a Rússia e o Brasil em particular são mercados com 
margens maiores que a Europa. Não só temos mais produtos montados no local, mas temos 
mais fornecedores baseados no local. E no caso da Rússia temos uma estratégia de aliança. É 
Renault, Nissan e AvtoVAZ trabalhando juntas, o que vai não só acelerar o crescimento da 
Renault mas também melhorar a base de custo em todos os níveis: P&D, plataformas, 
fornecimento, custos fixos - é bem eficaz. Em 2010 tivemos uma participação de mercado de 
37% na Rússia para Renault, Nissan e Lada. Nossa meta é aumentar a participação para 40% 
até 2013. 
 
WSJ: A Renault é uma das poucas montadoras que ainda não está presente na China. O que 
está segurando vocês? 
 
Ghosn: Até 2013 não há projeto para a China. Pelo simples motivo de que nossos recursos 
estão principalmente canalizados para apoiar a Renault e a AvtoVAZ na Rússia, apoiar a 
Renault na Índia e intensificar nossa ofensiva lá, apoiar a empresa no Norte da África - 
estamos abrindo uma grande fábrica lá - e também no Brasil. Sabemos que no dia em que 
tivermos de ir à China teremos de dedicar muitos recursos. Iremos quando estivermos 
prontos. 
 



WSJ: A Renault e a Nissan estão investindo 4 bilhões de euros em seus programas de veículos 
elétricos. Isso é dinheiro que já foi gasto ou há algo ainda por vir? 
 
Ghosn: Os 4 bilhões cobrem investimentos nos quais a aliança se engajou mas que não foram 
necessariamente gastos. Teremos uma capacidade anual de 500.000 veículos e baterias até 
2015 no mais tardar. 
 
WSJ: Que tipos de reduções de custo são realísticos nos veículos elétricos? 
 
Ghosn: O carro elétrico está na alvorada do mercado para as massas, de modo que dá para 
prever que a redução de custo será significativa. A autonomia não é uma preocupação para a 
primeira ofensiva de levar os elétricos a até 10% do mercado mundial. Não é um problema 
porque para 20% do mercado mundial a autonomia [dos elétricos atuais] é totalmente 
suficiente. Obviamente, acima de 20% as pessoas vão exigir maior autonomia. Mas vamos ver 
uma melhora na autonomia também. Ao mesmo tempo, o volume de carros elétricos vai subir, 
de modo que teremos o benefício da escala. 
 
WSJ: Com que rapidez o custo das baterias vai baixar? 
 
Ghosn: Isso é informação confidencial. Todos os fabricantes de bateria gastam seu tempo 
tentando entender onde você está em termos de custo por quilowatt por hora. Isso é 
informação bastante crucial. De tudo que ouvimos até agora, somos hoje os mais competitivos 
em termos de custo por quilowatt. E isso vai continuar a cair. Um bom exemplo é a bomba de 
recarga rápida que permite que você carregue seu carro em 30 minutos com 450 volts. É 
fabricada dentro da Nissan para o Japão. Em três anos, cortamos o preço da bomba para um 
terço. 
 
WSJ: Quanto elas custam? 
 
Ghosn: Hoje cerca de US$ 10.000. O que é importante para nós é desenvolver as diferentes 
tecnologias de modo que todo mundo possa escolher qual tecnologia é apropriada para suas 
próprias necessidades. Desenvolvemos e produzimos a bateria, o carro, as bombas e os 
motores. Por que estamos fazendo tudo? Porque para comercializar em massa o veículo 
elétrico precisamos nos assegurar de que sejam em conta. Outras montadoras estão contando 
com os sistemas clássicos em que encomendam os motores e as bombas e as baterias de 
terceiros. 
 
WSJ: A Renault acusou três diretores de vazar informação sobre o programa de veículo 
elétrico da empresa. O sr. disse que a informação envolvia o modelo econômico do programa. 
Por que isso é tão confidencial? 
 
Ghosn: A informação mais interessante que posso ter sobre um concorrente é o custo. Por 
exemplo, para uma bateria o elemento mais importante é o custo por quilowatt. Do custo por 
quilowatt posso descobrir que tipo de tecnologia você está desenvolvendo. A outra informação 
crítica é a informação econômica e o modelo de negócios. 
 
WSJ: Até que ponto vocês estão convencidos de que os três diretores venderam 
deliberadamente informação? 
 
Ghosn: Toda as medidas que foram tomadas pela empresa foram elaboradas para proteger a 
empresa. Se chegamos a essa conclusão, é porque estimamos que os riscos para a companhia 
eram grandes demais. Quem fez o que e exatamente como não é algo para nós decidirmos. 
Hoje todos os elementos estão nas mãos da justiça e cabe ao promotor determinar as 
diferentes responsabilidades. 
 
WSJ: Se o promotor ou as autoridades legais acabarem decidindo que não podem provar que 
essas pessoas fizeram o que se pensava, elas serão recontratados? 
 
Ghosn: Vamos esperar pela decisão da justiça e então agir de acordo. 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 fev. 2011, Empresas, p. B9. 


