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● Com base nas regras de remu-
neração, a estimativa é de que
seu salário foi de € 20 milhões
em 2012. O sr. acha razoável?
Se eu ganhasse de fato € 20 mi-
lhões, seria difícil explicar isso
às pessoas. Não importa o quão
bem sucedida é a empresa, au-
mentos salariais não podem ser
ilimitados. Por isso, acho que o
correto é o conselho de adminis-
tração mudar as regras de remu-
neração dos executivos.

● Por que o Grupo VW adotou
regras que tornam possíveis salá-
rios astronômicos como o seu?
Nossas bonificações não são pa-
gas com base nos próximos re-
sultados trimestrais, mas usan-
do critérios de longo prazo: ven-
das e lucros, e também a satisfa-
ção do cliente e dos emprega-

dos. Existem metas ambiciosas
para tudo. No entanto, na épo-
ca, ninguém esperava que a em-
presa iria se desenvolver de ma-
neira tão espetacular.

● O sr. fala como se os € 20 mi-
lhões fossem um acidente indus-
trial. Se é o caso, poderia ter doa-
do parte do salário, como fez o
ex-CEO da Porsche.
Meus colegas membros da dire-
toria e eu doamos vários milhões
de euros no passado. Mas não fa-
ço alarde disso, porque fazer doa-
ções não é a solução. O mais sen-
sato é o conselho reexaminar a
remuneração dos executivos.

● Há muita coisa a fazer na
Volks. As vendas do mais impor-
tante carro da empresa, o novo
Golf, não andam bem e as re-
vendedoras já oferecem gran-
des descontos por ele.
Um momento! O novo Golf te-
ve um excelente início de ven-
das. Já temos encomendas de
mais de 120 mil veículos. Tive-
mos de criar turnos extras de
trabalho. E de acordo com um

estudo do Morgan Stanley, a
Volks oferece os menores des-
contos em comparação com ou-
tras montadoras europeias.

● A crise do setor automobilísti-
co europeu também chegou à
VW. Na fábrica de Emden, onde o
Passat é montado, a semana de
trabalho tem sido de quatro dias.

Quão ruins estão as coisas para
a Volkswagen na Europa?
Não há semana de quatro dias
em Emden. Paramos com a pro-
dução alguns dias aqui e lá. Mas
você está certo. O mercado eu-
ropeu está brutalmente fraco
no momento. Muitos mercados
individuais vêm registrando
quedas históricas, como Itália,
França e Espanha. E não há es-
peranças de uma rápida recupe-
ração. Naturalmente, como
montadora número um na Eu-
ropa, fomos afetados. Mas con-
tinuamos a crescer, especial-
mente na China, EUA, América
do Sul, Índia e Rússia.

● Os descontos oferecidos direta-
mente pela VW mostram que vo-
cês também estão sob pressão
na Europa.
Naturalmente, como todos os
nossos concorrentes, tentamos
fortalecer nossa posição de mer-
cado na Europa com ofertas es-
peciais. A crise é um teste de re-
sistência para todas as fabrican-
tes. Mas não somos nós que esta-
mos conduzindo os descontos.

● O CEO da Fiat disse que a VW
está tentando criar um “banho de
sangue” com os descontos.
Não pretendemos encostar nin-
guém contra a parede. Mas tam-
bém não nos envergonhamos
do sucesso com nossos carros.
Estamos nos beneficiando do fa-
to de termos agora um sistema
de chassis com o qual podemos
produzir uma ampla série de
modelos para nossas marcas
com base num único suporte
técnico. Esses carros são com-
pletamente diferentes. Mas os
custos unitários devem cair
20% e o tempo de produção vai
diminuir ainda mais. O que nos
oferece liberdade para investir
em inovação e novas tecnolo-
gias, como também lucrar com
os modelos especiais.

● Diante da crise na Europa o sr.
conseguirá alcançar sua meta de
tornar o Grupo VW a maior mon-
tadora do mundo em 2018?
Mantemos a meta. Sempre en-
tendemos que o crescimento
não vai se dar primariamente
na Europa, mas na China, Rús-
sia e Américas do Norte e Sul.
Temos de lutar ainda mais nes-

ses mercados também.

● Os carros de baixo custo, que
custam menos de € 8 mil inte-
gram um segmento que cresce
nesses mercados. Mas a VW não
tem produtos nessa categoria.
Quando o sr. vai mudar isso?
Uma decisão definitiva ainda
não foi tomada. Mas pretende-
mos desenvolver um carro bara-
to que custe entre € 6 mil € 7
mil. Só na China, mais de três
milhões de carros podem ser
vendidos por ano nesse segmen-
to. Na Índia, um milhão.

● Seu contrato expira em 2016,
quando o sr. estará com 68 anos.
Pretende continuar mais um pou-
co e se aposentar aos 70?
Meu trabalho é de fato exausti-
vo. Por exemplo, recentemente
segui de avião para Detroit para
participar de um salão do auto-
móvel num domingo. Na ma-
nhã de segunda, parti para o Mé-
xico e no dia seguinte estava
em Wolfsburg para a reunião
da diretoria executiva. Na mes-
ma noite voei para a Suécia, on-
de fomos testar modelos no-
vos. Mas gosto imensamente
do que faço. Com certeza conti-
nuarei algum tempo mais, en-
quanto me sentir em boa for-
ma. O desenvolvimento da pró-
xima geração do Golf...

● Que deverá ser lançado em
2018...
...é algo de que eu gostaria de
participar. / T.M
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‘A crise do setor é um
teste de resistência’

Dietmar Hawranek
DER SPIEGEL

A palavra “sangue” é menciona-
da com frequência quando o as-
sunto é a crise no setor automo-
bilístico europeu, que responde
por cerca de 12 milhões de em-
pregos. O CEO da Fiat, Sergio
Marchionne, por exemplo, quei-
xou-se de que a montadora ale-
mã Volkswagen está criando um
“banho de sangue” entre suas
concorrentes com os descontos
que oferece. E o ministro francês
da Renovação Industrial, Ar-
naud Montebourg, anunciou
que a França vai lutar “até a últi-
ma gota de sangue” pela sua in-
dústria.

De fato, muitas montadoras
europeias estão seriamente feri-
das. Em 2012 as vendas de carros
na Europa chegaram ao seu nível
mais baixo em 17 anos. As ven-
das caíram 25% desde 2007 e não
há perspectivas de melhora.

As fabricantes de carros para
o mercado de massa, como
Opel, Ford, Peugeot e Fiat, estão
fazendo as contas dos prejuízos
na Europa, com fábricas que pas-
saram a operar à metade da capa-
cidade. A Ford está fechando
duas fábricas na Grã-Bretanha e
uma na Bélgica. A Peugeot pre-
tende fechar sua planta perto de
Paris e a Opel já desativou uma
fábrica na Alemanha.

Por enquanto, vai tudo mal.
Mas, do ponto de vista das em-
presas afetadas, o que torna seu
declínio duplamente angustian-
te é o fato de que algumas concor-
rentes, ao contrário, estarem in-
do muito bem. No topo da lista
estão as alemãs: VW, BMW e
Daimler. Juntas, elas nunca ven-
deram tanto carro como agora,

apesar do debilitado mercado eu-
ropeu. Em seguida vem a corea-
na Hyundai, que vende seus car-
ros para italianos e franceses.

O setor automobilístico conti-
nua crescendo em todo o mundo
não obstante a crise econômica
nos países do sul da Europa e a
falta de interesse dos europeus
por carros – já que eles deixaram
de ser um símbolo de status e
são vistos mais como um meio
de transporte que pode ser aluga-
do em caso de necessidade.

A demanda cresce em países
como China, Índia, Rússia e Bra-
sil. Cerca de 70 milhões de veícu-
los foram vendidos em todo o
mundo no ano passado, e as ven-
das devem aumentar para 90 mi-
lhões em 2020. As fabricantes
alemãs e coreanas têm se benefi-
ciado desse avanço porque estão
presentes há algum tempo nes-
ses mercados em crescimento,
com redes de distribuição e fábri-
cas próprias.

Nesse contexto, o fosso entre
ganhadorese perdedores só cres-
ce, gerando uma Europa dividida
no setor de produção de automó-
veis. Algumas companhias estão
ganhando bilhões, ao passo que
outras somam prejuízos que
ameaçam levá-las a sair do mer-
cado. O nacionalismo acaba por
ser um dos elementos dessa dis-
puta. O ministro Montebourg,
da França, fez questão de lem-
brar recentemente que os operá-
rios da Hyundai estão fazendo
greve na Coreia contra a jornada
de trabalho de 12 horas. Os fran-
ceses, disse ele, “estariam partici-
pando de uma forma de cruelda-
de social ao comprarem carros
Hyundai ou Kia”.

O governo francês chegou a
convocar a Comissão Europeia

para monitorar as importações
de carros da Coreia. De acordo
com Arnaud Montebourg, as im-
portações cresceram rapidamen-
te desde um acordo de livre co-
mércio que reduziu as tarifas.

A medida francesa não é nada
mais do que uma tática diversio-
nista porque somente 12% dos
carros vendidos pela Hyundai
na Europa são de fábricas corea-
nas. A Hyundai já produz meta-
de dos veículos em sua fábrica na
República Checa. Claramente,
as tarifas dificilmente vão deter
a concorrente coreana.

Receita simples. O sucesso
dos coreanos não está baseado
na concorrência desleal, mas nu-
ma receita muito simples: eles
fabricam carros bons a preços
acessíveis. Uma garantia de cin-
co anos no caso da Hyundai e de
sete anos para os carros Kia aju-
dam a acabar com os preconcei-
tos quanto à má qualidade dos

carros coreanos.
Peugeot, Fiat e Opel não têm

os modelos certos. E pior: duran-
te anos a administração dessas
empresas descuidou da globali-
zação de suas marcas. Dificil-
mente elas conseguiriam com-
pensar o tempo perdido em
meio a uma crise econômica. Es-
tabelecer uma rede de distribui-
ção na China, por exemplo, leva
anos e custa caro. E, com gran-
des prejuízos, as montadoras
são obrigadas a reduzir investi-
mentos – o que só aumenta a ve-
locidade do declínio.

Nessas circunstâncias, é com-
preensível que elas ataquem
suas concorrentes bem sucedi-
das. Além da Hyundai, a Volkswa-
gen é o alvo principal da França e
da Itália. O jornal francês L’Ex-
press estampou na primeira pá-
gina o título VW über alles (VW
acima de tudo), uma alusão às
palavras iniciais do hino nacio-
nal alemão que eram usadas pe-
los nazistas. “Isso me preocu-
pa”, diz o presidente da Volkswa-
gen, Martin Winterkorn. A VW
espera ser a maior montadora
do mundo em 2018. Enquanto
concorrentes fecham fábricas, a
empresa está abrindo novas na
China, na Rússia e no México.

O grupo VW agora reúne oito
marcas (Volkswagen, Audi, Pors-
che, Seat, Skoda, Bentley, Lam-
borghini e Bugatti), três fabrican-
tes de caminhões (MAN, Scan-
dia e Volkswagen Commercial
Vehicles) e uma de motocicletas
(Ducati). A empresa planeja
criar uma marca para produzir
carros básicos para países em de-

senvolvimento. E se a concorren-
te Fiat mergulhar ainda mais na
crise, a VW pode, quem sabe, fa-
zer uma proposta pela aquisição
de sua subsidiária Alfa Romeo –
para tristeza do CEO da Fiat,
que tem dito repetidamente: “Al-
fa Romeo não está à venda”.

‘Amigos’. A Volkswagen não es-
tá indiferente ao ressentimento
que vem suscitando na França e
na Itália. Isso pode prejudicar a
imagem da companhia e suas
vendas. “O pior que pode aconte-
cer a uma pessoa bem sucedida é
ser odiada”, diz o CEO da VW,
que tem adotado uma estratégia
mais amigável. Quando um de
seus executivos foi contratado
como CEO da Opel, Winterkorn
permitiu que ele rescindisse o
contrato prematuramente. Co-
mo resultado, a Opel não precisa
esperar até o fim de junho para
seu novo diretor executivo assu-
mir o cargo.

A VW também não apresen-
tou uma queixa à União Euro-
peia quando o governo francês
forneceu à Peugeot garantias de
empréstimo de € 7 bilhões. A
montadora alemã poderia ter de-
nunciado a medida como assis-
tência ilegítima do governo. O
presidente do conselho de admi-
nistração do grupo, Ferdinand
Piech, adotou uma posição mais
reservada. Quando indagado so-
bre os prognósticos de um ba-
nho de sangue no mercado auto-
mobilístico europeu, ele disse
apenas que “não será sangrento
para nós”. / TRADUÇÃO DE

TEREZINHA MARTINO

Martin Winterkorn, presidente global da Volkswagen

Uma
indústria
dividida
na Europa
Enquanto BMW, Daimler e Volks batem
recorde de venda, as concorrentes Peugeot,
Opel, Renault e Fiat lutam para sobreviver

● Mercado

Presidente do Grupo VW
defende seu salário
milionário e garante que a
empresa continua forte,
apesar da Europa

Em crise. A Opel, unidade europeia da americana General Motors, vem acumulando prejuízos nos últimos 13 anos

Salário.
Martin
Winterkorn
recebeu €
20 milhões
no ano
passado

70 milhões
de veículos foram vendidos no
mundo inteiro em 2012

12 milhões
de pessoas são empregadas pe-
la indústria automotiva europeia

25%
foi quanto caiu a venda de
veículos na Europa desde 2007
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 fev. 2013, Negócios, p. N3.




