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Werner Voigt, fundador da WEG
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Werner Voigt se levanta da me-
sa no refeitório e vai cumpri-
mentar funcionários da Petro-
brás em visita à WEG. A estatal
é uma das principais clientes da
empresa. Ao se apresentar,
aponta para um mural com o de-
senho de três homens que enfei-
ta as paredes: “Eu sou aquele
ali”, diz o W da WEG.

Aos 80 anos, ele vai à empre-
sa todos os dias, dirigindo um
pequeno Smart vermelho, que
o deixa quase dentro da fábrica.
Caminha de funcionário em
funcionário, verificando o que
está sendo feito e dando dicas.
“É a maneira que eu ainda pos-
so ajudar”, diz, com carregado
sotaque alemão.

Num tour pela fábrica com a
reportagem, mostrou e expli-
cou o funcionamento de gran-
des geradores elétricos e de pe-
quenas peças de microeletrôni-
ca. Recitava números de cor:
produção de motores, consumo
de placas de aço...

Werner deu poucas entrevis-
tas na vida. Em 1965, os sócios
decidiram que a “cara pública”
da empresa seria Eggon da Sil-
va, que era o administrador e
presidente. Werner cuidava da
área elétrica e Geraldo Wernin-
ghaus, da mecânica.

Hoje Eggon está muito doen-
te e Geraldo já faleceu. Werner
continua bem de saúde, exceto
por um pequeno problema de
surdez. Está afastado do conse-
lho há cinco anos, mas ainda dá
sua colaboração.

Se Eggon era o cérebro da em-
presa, Werner foi seu coração.
Ele se define como um “apaixo-
nado pela eletricidade”, tema
que começou a estudar ainda
menino, com os livros em ale-
mão dados pelo avô. Em 1961,
ele tinha 30 anos e uma oficina,
mas queria abrir uma fábrica de
motores. O primeiro a saber de
suas intenções foi o amigo Pe-
dro Donini, companheiro de
noitadas com a orquestra local.

Werner não quis Donini como
sócio porque ficou inseguro
com o estilo do amigo, que cer-
ta vez partiu da cidade atrás de
um circo e só voltou seis meses
depois. Anos mais tarde, Doni-
ni fundou a fabricante de rou-
pas Marisol.

Mas foi Donini que ajudou a
juntar W, E e G. Até conhece-
rem Werner, Eggon e Geraldo
nunca tinham visto um “motor
por dentro”. Nos primeiros me-
ses da então Eletromotores Ja-
raguá, os três fizeram 146 moto-
res elétricos. Hoje fabricam 10
milhões por ano.

Com roupas simples, Werner
anda sem segurança por Jara-
guá. Anos atrás, foi confundido
por um caminhoneiro com um
funcionário da empresa. Ele pe-
diu ajuda para descarregar o ca-
minhão e ofereceu um “troca-
do”. Werner ajudou, colocou
R$ 10 no bolso e foi para casa.
Para ele, o que interessa é ver
os motores funcionando. / R.L.
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De Jaraguá
do Sul para
Hosur,
na Índia
Depois de uma aposta frustrada na China,
WEG inaugura nova fábrica na Ásia

PERFIL

Expansão necessária. Os países asiáticos respondem apenas por 7% das vendas da WEG

Matéria de Capa

Raquel Landim (TEXTO)
Jonne Roriz (FOTOS)
ENVIADOS ESPECIAIS
A JARAGUÁ DO SUL (SC)

O trânsito em Bangalore, norte
da Índia, é tão caótico que alguns
brasileiros expatriados pela
WEG simplesmente não conse-
guem dirigir. A empresa alugou
carros e contratou motoristas
para deixar à disposição dos fun-
cionários. Também conseguiu
uma nutricionista para orientar
os cozinheiros indianos a não co-
locar tanta pimenta na comida
dos brasileiros.

São pequenos transtornos do
dia a dia que ilustram as grandes
barreiras culturais que a maior
fabricante de motores elétricos
da América Latina enfrenta para
instalar uma fábrica na Índia. A
unidade, que será inaugurada no
próximo sábado, um dia conside-
rado “auspicioso” pelos india-
nos, está localizada em Hosur, a
38 quilômetros de Bangalore.

Embora não seja um investi-
mento tão grande (US$ 60 mi-
lhões), a chegada na Índia é um
passo crucial na trajetória da em-
presa sediada em Jaraguá do Sul
(SC). Depois de uma aposta até
agora frustrada na China, a WEG
parte para a conquista da Ásia.
Segundo Décio da Silva, presi-
dente do conselho de adminis-
tração, a empresa entrou na ter-
ceira fase da sua “vida” com dois
focos estratégicos: crescer no
mercado asiático e vencer no seg-
mento de energia renovável.

“A Ásia é um mundo novo. Foi
necessário um aprendizado
maior do que em outras regiões.
Mas agora vai começar a apare-
cer o resultado do que aprende-
mos”, acredita Harry Schmelzer
Jr., presidente-executivo da
WEG. Ele conta que, mesmo
sem uma unidade local, já vende
na Índia, por meio de exporta-
ções, mais do que na China.

A WEG desembarcou na Chi-
na no fim de 2004, quando adqui-
riu do grupo Weifu uma fábrica
na cidade de Nantong, a 250 qui-
lômetros de Xangai. Com essa ta-
cada, a multinacional brasileira
entrou no maior mercado do

mundo. As metas eram ambicio-
sas, mas os planos não saíram
exatamente como o previsto.

Em cinco anos, a diretoria da
filial chinesa foi trocada três ve-
zes. O faturamento não decolou
e parte da produção está sendo
exportada para outros países,
porque é difícil entrar no protegi-
do mercado local. O choque cul-
tural também foi grande. A em-

presa adquirida tinha uma admi-
nistração quase estatal e valori-
zava excessivamente o “guanxi”
– palavra em mandarim para re-
de de relacionamentos.

A China continua sendo um
foco importante da estratégia da
WEG, mas, na Índia, tudo está
sendo feito diferente. Em vez de
partir para uma aquisição, a em-
presa preferiu construir uma fá-

brica do zero. Desde o início das
operações comerciais, em 2005,
o diretor-geral é o mesmo: Satya-
jit Chattopadhyay. O nome im-
pronunciável lhe rendeu o cari-
nhoso apelido de “Chato”.

Os produtos também são dife-
rentes. Na China, são fabricados
motores de baixa tensão, de me-
nor valor agregado, usados em
eletrodomésticos. Na Índia, a

empresa vai produzir geradores
e turbinas de média e alta ten-
são, usados em pequenas cen-
trais hidrelétricas (PCHs) e nas
obras de transposição de rios. A
Índia tem um problema gravíssi-
mo de escassez de água.

Cinquentona. A WEG chega ao
mercado indiano cinquentona.
Fundada em 1961, surgiu num

galpão alugado por um eletricis-
ta (Werner Voigt), um adminis-
trador (Eggon João da Silva) e
um mecânico (Geraldo Wernin-
ghaus). Cada um investiu 1,2 mi-
lhão de cruzeiros, o suficiente na
época para comprar um Fusca
novo. WEG são suas iniciais.

Eles comandaram a empresa
por 30 anos, ganhando posições
no mercado doméstico e desen-
volvendo tecnologia própria.
Em 1970, iniciaram as exporta-
ções. O filho de Eggon, Décio da
Silva, assumiu a presidência em
1989 e, durante os 18 anos de sua
administração, a WEG multipli-
cou por seis o seu tamanho.

A empresa fatura hoje R$ 5 bi-
lhões e emprega 22 mil pessoas.
A cada ano, fabrica 10 milhões de
motores e consome 185 mil tone-
ladas de chapa de aço. Silva ini-
ciou ainda um agressivo proces-
so de internacionalização. Além
das nove unidades no Brasil, a
WEG possui fábricas em cinco
países, incluindo Índia.

No início de 2008, Silva dei-
xou a presidência, pegando de
surpresa o mercado e até os pró-
prios colaboradores. Nem mes-
mo os nomes cotados para o car-
go sabiam da mudança, que foi
feita por headhunters. Ele pas-
sou o bastão para Harry Schmel-
zer Jr. Na WEG desde 1980, é o
primeiro presidente que não é
acionista. Mas os laços familia-
res não foram totalmente rompi-
dos. Ele é filho de um primo de
Voigt, um dos fundadores.

Crise. Vencer na Ásia não é ape-
nas uma estratégia inteligente
da WEG. Dependendo do desen-
rolar da crise global, pode ser
uma questão de sobrevivência.
Hoje, os países asiáticos absor-
vemapenas 7% dasvendas da em-
presa. “ Levar sua internacionali-
zação para os mercados mais di-
nâmicos da Ásia é muito positi-
vo. A WEG possui uma exposi-
ção relativa importante na Euro-
pa, que ainda patina por causa da
crise”, disse Artur Delorme, ana-
lista do setor de bens de capital
da Ativa Corretora.

A crise global foi um golpe du-
ro para a WEG. A empresa, que
não demitia por corte de custos
desde 1982, dispensou funcioná-
rios. Depois de duas décadas
crescendo mais de 20% ao ano,
amargou queda de 6,6% na recei-
ta em 2009. Os resultados de
2010 ainda não foram divulga-
dos, mas a previsão é de estabili-
dade ou leve queda.

A expectativa da diretoria é
que 2011 seja o ano da recupera-
ção. No futuro, a empresa quer
voltar a crescer num ritmo de
dois dígitos. Mas, para isso, preci-
sa seguir com a internacionaliza-
ção. “A WEG vai exportar menos
e fabricar mais lá fora”, conta
Schmelzer. O real forte é um dos
motivos: prejudica a rentabilida-
de das exportações, torna mais
baratos os ativos no exterior e
aumenta a concorrência no mer-
cado local. Se continuar nesse rit-
mo, a conquista do mercado asiá-
tico está apenas no início.

Werner, o W da WEG, apresentou
aos sócios um ‘motor por dentro’

Expediente.
Aos 80 anos,
Werner vai à
fábrica todos
os dias e
recita de cor
dados como
a produção
de motores
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2011, Negócios, p. N4.




