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A Renault SA pediu desculpas a três diretores de alto escalão que demitiu em fevereiro, depois 
que a promotoria de Paris informou que as acusações de que eles venderam segredos 
industriais da montadora francesa podem ser uma fraude. 
 
A empresa informou que vai compensar os três e que o diretor-presidente, Carlos Ghosn, e o 
diretor operacional, Patrick Pélata, vão pedir desculpas pessoalmente. 
 
A montadora realizou uma reunião do conselho de administração ontem e informou que Ghosn 
recusou a oferta de Pélata para se demitir. A empresa informou que Ghosn continuava a ter 
confiança em Pélata. O diretor operacional havia dito recentemente que se os três executivos 
fossem inocentados a responsabilidade recairia "no mais alto escalão da empresa, ou seja, em 
mim". 
 
A Renault informou também que vai analisar sua governança corporativa à luz dos lapsos 
internos. A empresa informou que diretores que estiveram envolvidos no incidente abrirão mão 
da parte dos bônus que receberiam com base no desempenho da empresa em 2010. Eles 
também abrirão mão de qualquer distribuição de opções de ações em 2011, informou a 
Renault. 
 
Ghosn e Pélata "vão garantir que a honra dos três diretores seja restaurada aos olhos de 
todos, levando em conta o sério dano sofrido por eles e suas famílias", afirmou a empresa. 
 
Vários diretores da Renault receberam em agosto uma carta anônima acusando Michel 
Balthazard - que comanda o desenvolvimento de projetos da montadora - de ter negociado 
uma propina. Ele foi demitido em janeiro juntamente com seu assistente, Bertrand Rochette, e 
Matthieu Tenenbaum, vice-diretor do programa de carros elétricos. Todos os três negaram as 
acusações. 
 
Uma investigação requisitada ano passado pela Renault concluiu que os três tinham contas na 
Suíça e em Liechtenstein, que foram usadas para receber os subornos. 
 
Mas o promotor Jean-Claude Marin disse que a investigação que ele começou em janeiro 
mostrou que os três não tinham contas bancárias nesses países. Ele disse que a Renault 
aparentemente foi vítima de uma tentativa de desvio de recursos, embora ainda não seja 
possível descartar a possibilidade de que realmente houve uma tentativa de espionagem 
industrial. 
 
"No momento não sabemos se isso é apenas uma fraude ou uma tentativa de desestabilizar a 
Renault", disse Marin ontem a repórteres. "Se houve qualquer espionagem, não foi feita pela 
rede identificada pela Renault." 
 
Xavier Thouvenin, advogado de Balthazard, disse que seu cliente ia se reunir com os ex-
chefes. "Ele pediu para se reunir com eles há um bom tempo. Ele quer uma discussão olho no 
olho, cara a cara", disse Thouvenin. 
 
Ele disse que seu cliente "está aliviado, mas um pouco decepcionado" porque o promotor não 
disse formalmente que Balthazard não é culpado. "Ele esperava poder dizer que é inocente", 
disse Thouvenin. Em vez disso o promotor simplesmente disse que os três não tinham as 
contas secretas. 
 
Pélata, o diretor operacional da Renault, disse recentemente que se Balthazard e os outros 
dois fossem inocentes, a empresa iria considerar recontratá-los. Balthazard disse que não 
voltaria a trabalhar na montadora. 
 
Mas um advogado de Tenenbaum disse ontem que ele vai estudar a oferta da Renault. 
"Depende do que oferecerem", disse o advogado, Thibault de Montbrial. Ele disse que seu 



cliente estava "tonto" depois da provação dos últimos dois meses, mas ia se reunir com a 
Renault o mais rápido possível. Tenenbaum sentiu-se "muito aliviado com o reconhecimento 
da sua inocência e aliviado porque a Renault estendeu a mão para ele", disse. Rochette não 
estava disponível para comentar. 
 
O gabinete da promotoria informou que está investigando Dominique Gevrey, um empregado 
do departamento de segurança da Renault. Gevrey estava detido ontem e não foi possível 
localizar seu advogado. 
 
A Renault deu centenas de milhares de euros para Gevrey e outros para pagar por informações 
sobre o suposto vazamento e as transferências bancárias, disse Marin. 
 
Marin disse a repórteres que o depoimento de Gevrey foi "incoerente". O promotor disse que a 
Renault já tinha pagado cerca de 300.000 euros, ou cerca de US$ 400.000, para cobrir o custo 
da investigação interna realizada por seu departamento de segurança e tinha mais 400.000 
euros em contas a pagar. Gevrey tinha pedido mais 924.000 euros para comprar de seu 
informante detalhes dos cartões das contas na Suíça e em Liechtenstein, disse Marin. 
 
Gevrey foi detido pela polícia francesa sexta-feira para averiguação quando tentava deixar o 
país num voo para a Guiné. 
 
Outro empregado da segurança da Renault, Marc Tixador, também foi interrogado sexta-feira 
pelas autoridades, e o chefe do departamento, Rémi Pagnie, foi interrogado no sábado, 
disseram pessoas a par da questão. 
 
Continua sendo um mistério a identidade do informante anônimo que gerou as acusações de 
espionagem. 
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