
Ford do Brasil volta ao azul após acumular prejuízos por uma década 
Marli Olmos  
 
O presidente do conselho da Ford, William Ford, ou Bill, afirma que a montadora no 
Brasil já é uma operação rentável. "Levamos muito tempo, mas nós já conseguimos 
alcançar a rentabilidade no Brasil", disse o executivo ao Valor durante entrevista a um 
reservado grupo de jornalistas na abertura do North American International Auto Show 
(Naias), o salão do automóvel de Detroit. 
 
Sem revelar, no entanto, os números do resultado financeiro do ano passado, o 
executivo aponta o desempenho da equipe administrativa da operação no Brasil e 
América do Sul como a fórmula da reviravolta na filial da companhia, que vinha 
sofrendo prejuízos desde seu casamento com a Volkswagen, a Autolatina, no fim da 
década de 80. 
 
Com a criação do terceiro turno de produção, a fábrica de Camaçari, na Bahia, um dos 
impulsos à recuperação da rentabilidade no Brasil, aumentou a produção em 41,26% 
no ano passado. 
 
Não é apenas a América do Sul que deixa Bill Ford satisfeito. Mas também o resultado 
global da companhia. Há três anos, esse executivo de 44 anos decidiu arregaçar as 
mangas e assumir o comando de uma reestruturação necessária para reerguer a 
empresa que ele herdou do bisavô, Henry Ford. 
 
Para eliminar os prejuízos, Bill dispensou executivos de peso, como Jacques Nasser, e 
lançou um programa de enxugamento de custos que envolveu demissões e 
fechamento de fábricas nos Estados Unidos. 
 
"Conseguimos transformar uma empresa doente em uma rentável", destaca. Bill 
demonstra hoje segurança. Ao contrário de três anos atrás, o herdeiro de Henry Ford 
circula pelo salão do automóvel e cumprimenta a todos com muito mais desembaraço. 
 
Mas ao conceder a entrevista, ele não abre mão de ter ao lado o seu braço direito, 
James Padilla, que ocupa o principal cargo executivo e que será, em fevereiro, 
promovido também a diretor mundial de operações. Além do enxugamento de custos, 
a segunda maior montadora do mundo renovou a gama de produtos. E Bill atribui a 
essa renovação boa parte do avanço da operação. 
 
Padilla lembra que 60% dos modelos Ford que estão hoje nos show rooms dos Estados 
Unidos foram lançados há menos de 18 meses. Para Bill, um dos maiores desafios de 
um fabricante de veículos como a Ford hoje é ter linhas de produção flexíveis e 
conseguir desenvolver tecnologias para garantir cada vez carros mais seguros e 
limpos. 
 
"O meu bisavô sempre defendeu o automóvel como melhor meio de transporte para o 
mundo", lembrou o bisneto do homem que há um século inventou o sistema de linha 
de montagem para a fabricação de veículos para tentar tornar os veículos mais 
acessíveis. 
 
Como manufatura flexível, Bill Ford entende a capacidade de desenvolver produtos 
para mercados diferentes e colocá-los na mesma linha de montagem. Com isso, 
lembra, ganha-se em custo, escala e, consequentemente, competitividade. Segundo 
ele, uma das estratégias da companhia hoje é aumentar volumes em regiões 



emergentes como Ásia e América do Sul e elevar o faturamento em mercados já 
maduros, como Estados Unidos e Europa. 
 
Assim como a General Motors, a Ford também enfrenta até hoje o problema dos altos 
custos com aposentadorias e assistência médica aos aposentados. Bill diz que a 
empresa vem negociando a questão da assistência médica com o governo. 
 
"De modo geral, tudo o que temos feito está certo", destaca o executivo. "De minha 
parte, eu estou comprando mais ações porque acredito no que estamos fazendo", 
completa. 
 
Leia mais 
 
Montadoras desenvolvem modelos híbridos 
Marli Olmos  
 
A crise do petróleo está levando as montadoras a acelerarem o desenvolvimento de 
energias alternativas para o funcionamento dos carros. A General Motors, maior 
fabricante de veículos do mundo, anunciou durante o Salão de Detroit, um acordo de 
parceria com o grupo DaimlerChrysler para acelerar os projetos e compartilhar os 
custos de desenvolvimento de modelos híbridos, que funcionam com eletricidade e 
gasolina. 
 
A busca de combustíveis alternativos tem sido o tema mais falado na apresentação à 
imprensa do Salão do Automóvel em Detroit (North American International Auto 
Show). Ao mesmo tempo, as montadoras defendem uma participação do governo para 
ajudá-las nesse desenvolvimento. 
 
"O governo precisa reduzir impostos para que possamos desenvolver essas novas 
tecnologias", afirma o principal executivo da Ford, James Padilla.A Ford está 
apresentando em Detroit o Escape, o primeiro utilitário híbrido e promete novos 
lançamentos. 
 
A Honda também apresentou uma versão híbrida e a Toyota diz que aumentará a 
oferta desses modelos. A montadora japonesa foi a primeira a lançar um modelo 
híbrido em larga escala, o Prius, que se transformou num sucesso de vendas. 
 
"Nós não poderíamos prever, há dois anos, o que aconteceria com o preço do 
petróleo", disse ao Valor, o presidente do conselho da Ford, Bill Ford. Para ele, é fácil 
prever que daqui a alguns anos será muito mais difícil extrair petróleo na quantidade 
necessária. 
 
A venda de veículos híbridos nos Estados Unidos deverá alcançar a marca de 200 mil 
unidades neste ano, segundo previsões da consultoria J.D.Power. O volume é mais de 
quatro vezes maior que o total alcançado em 2003. O mercado dos híbridos poderá 
chegar a 500 mil unidades em 2009, representando 2,8% das vendas nos Estados 
Unidos, segundo a consultoria. 
 
O presidente mundial da General Motors, Rick Wagoner, apontou a invenção brasileira 
do motor bicombustível (que funciona com álcool, gasolina ou a mistura de ambos em 
qualquer proporção) na sua primeira apresentação durante o salão. E elogiou a idéia. 
 



A busca da melhor energia para os automóveis do futuro desemboca nas células de 
hidrogênio. A indústria aponta essa tecnologia como a melhor inovação porque acima 
de tudo preserva o meio ambiente. No caso, as emissões do motor se transformam em 
água. 
 
As montadoras conseguiram avançar em limitações do passado, como autonomia do 
carro e durabilidade dos componentes para esse tipo de tecnologia. No entanto, 
esbarram, agora, na questão dos custos. 
 
Segundo Wagoner, vender um carro movido a célula de hidrogênio é inviável. "Trata-
se de um carro que pode ser feito, mas não pode ser vendido porque não seria 
acessível a ninguém", destaca o executivo ao reforçar a tese de que o governo deve se 
unir à indústria em torno dessa causa. 
 
"Este é um jogo muito caro, que fica ainda mais inacessível num momento em que a 
indústria passa por uma forte pressão de custos", destaca o executivo. "Mesmo que 
nós acreditemos que a resposta é a célula de combustível ninguém sabe quando 
poderemos começar a fabricar um carro assim", completa. 
 
A GM está apresentando em Detroit um carro conceito, chamado Sequel. Nele, todas 
as adaptações para acomodar o tanque de hidrogênio e demais componentes estão 
acomodadas no chassi do veículo. A partir dele, a montadora pode adaptar qualquer 
carroceria. "Com isso conseguimos liberdade no design", destaca Wagoner. "Para nós 
não é impossível trabalhar com a idéia de vender veículos movidos a célula de 
hidrogênio em 2010, mas até agora não sabemos quando a tecnologia será acessível 
ao consumidor", completa.  
 
Leia mais 
 
País disputa projeto com México e China 
Marli Olmos  
 
Não é apenas a Ford do Brasil que está tentando convencer a matriz da companhia, 
nos Estados Unidos, a liberar investimentos para o projeto de um novo carro 
compacto. China e México também têm projetos de modelos para mercado 
emergentes. 
 
A informação é do principal executivo da Ford, James Padilla. Ele diz que a direção da 
companhia está analisando todos esses projetos. Já faz alguns meses que a Ford vinha 
prometendo anunciar a decisão sobre o projeto de um novo compacto para o Brasil. 
 
"Eu não acho que se trata de adiamento; na minha opinião estamos indo até rápido 
nessa avaliação", rebate Padilla. 
 
A direção mundial da montadora sabe da necessidade de renovar a linha dos 
chamados carros de entrada, que são os mais baratos, e que puxam participação de 
mercado em países de baixa renda como o Brasil. As vendas do modelo Ka não 
conseguem acompanhar o resultado de concorrentes como Gol e Celta. 
 
O projeto de um novo automóvel também está cercado da apreensão dos 
trabalhadores da fábrica de São Bernardo do Campo (SP) e do Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC. Existe a expectativa de a linha de produção desse novo veículo 
ser instalada na fábrica do ABC. 



 
Se o projeto for confirmado estaria, consequentemente, solucionado o problema de 
ociosidade nessa unidade, onde os trabalhadores têm estabilidade garantida até o final 
do ano por força de acordo entre sindicato e a gestão anterior a Padilla nos Estados 
Unidos. 
 
Recentemente, com a sinalização do governo de São Paulo, para a liberação de 
créditos de ICMS para investimentos no Estado, abriu-se mais uma possibilidade para 
a liberação do investimento.  
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