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É uma mudança rápida, considerando que há 10 anos a BMW só fabricava um punhado de 
modelos 
  
Mais de cem revendedores de automóveis alemães se acotovelavam, no dia 19 de maio, no 
museu de arte moderna de Munique, em torno do sedã modificado Série 5, o astro da marca 
BMW. Olhavam com admiração as linhas elegantes e ouviam as explicações sobre os novos 
sistemas de direção e estabilidade, agora com maior controle. Acima deles, uma estátua de 10 
metros homenageava a beleza do design automobilístico. O autor, ninguém menos que o 
americano Christopher Bangle, o polêmico designer do novo visual da BMW, e padrinho da nova 
Série 5.  
 
Muito teatro? Com certeza. Mas no mundo automobilístico, um novo BMW é um assunto da mais 
alta dramaticidade. Há meses as salas de bate-papo da internet comentam animadamente a Série 
5, a quinta geração da BMW. E o assunto não é apenas o mais recente modelo, que vai gerar 
milhões para a BMW. A empresa está lançando um modelo novo ou reformulado quase a cada três 
meses - e vai até 2005 nesse ritmo, em sua arrancada mais ambiciosa até agora. "Os novos 
lançamentos são críticos para nosso futuro sucesso", diz o CEO Helmut Panke. Sua meta: 
expandir as vendas anuais em 40% nos próximos cinco anos, alcançando 1,4 milhões de carros, e 
derrotar a Mercedes-Benz como o fabricante mundial número 1 de carros de alta qualidade. "Não 
vamos desistir, nem deitar nos louros", diz Panke. "Não aceitaremos a posição de número 2." 
 
Panke está dando uma grande acelerada na BMW. Se esses lançamentos derem certo, a nova leva 
de modelos vai impelir a BMW a um novo nível de proeminência e lucratividade no setor. Mas 
agora que suas fábricas aceleram a produção e tentam dar conta de uma variedade de modelos 
cada vez mais complexa, a BMW terá de lutar mais do que nunca para manter suas margens de 
lucro e também conservar a qualidade que é a razão do seu sucesso. 
 
Tudo depende de como os tão louvados engenheiros e operários da BMW responderem ao desafio. 
A expansão já está a todo vapor. Em janeiro a empresa mostrou o novo Rolls-Royce Phantom de 
US$ 377.760, que vai merecer uma rede exclusiva de revendas. O roadster Z4, de US$ 37.760, 
que chegou aos EUA no final de 2002, chegará em breve nos showrooms da Europa, juntamente 
com uma versão a diesel do Mini, o antigo subcompacto britânico, que agora, de propriedade da 
BMW, está se tornando um verdadeiro cult. Em seguida vem o sedã Série 5, que chegará ao 
mercado em julho. No terceiro trimestre veremos a estréia do X3, um SUV de tamanho reduzido. 
E no fim do ano, chega a nova versão do cupê Série 5 de alto desempenho, com um motor dos 
mais poderosos já fabricados pela BMW. "O ano de 2003 é crucial para a BMW", diz Christoph 
Stürmer, analista sênior da Global Insight Automotive em Frankfurt. 
O CEO Panke tem o desafio de compatibilizar margens de lucro e qualidade: "Não aceitaremos a 
posição de número 2" 
   
E o mesmo se pode dizer de 2004. No terceiro trimestre desse ano, as revendedoras receberão o 
novo subcompacto Série 1, que vai bater de frente com o Audi 3, o Mercedes A-Class e as versões 
mais sofisticadas do Golf da Volkswagen. No ano seguinte chega um conversível da Série 6 e uma 
versão station wagon da nova Série 5. 
 
É uma mudança rápida, considerando que há 10 anos a BMW só fabricava um punhado de 
modelos - basicamente as Séries 3, 5 e 7. Mas refazer a BMW tornou-se essencial nos anos 90, 
quando o mercado se fragmentou em novos nichos mais "quentes", e a demanda por sedãs de 
luxo, a especialidade da empresa, começou a diminuir. "Não podemos mais fabricar carros que 
são três pedaços da mesma salsicha, só que de tamanho diferente", diz Panke. 



 
Panke e seus assessores estão apostando que a escalada dos novos modelos vai fazer a BMW 
superar os concorrentes. A empresa já superou a Mercedes-Benz no importante mercado 
americano, com modelos que atraem uma larga faixa de adultos jovens - executivos, empresários 
e profissionais. "A BMW é a marca a que as pessoas aspiram. Quando elas chegam ao ponto de 
poder comprar um carro de luxo", diz George Peterson, presidente da AutoPacific, na Califórnia. 
"O Mercedes fica muito abaixo na lista, e não pára de cair." O BMW também está ultrapassando o 
Lexus, marca de luxo da Toyota, como líder dos carros classe A nos EUA. Os dois rivais 
terminaram 2002 empatados, mas a BMW vendeu mais do que o Lexus nos primeiros quatro 
meses de 2003. É um salto astronômico em relação ao início dos anos 90, quando os japoneses 
tomaram de assalto o mercado americano.  
 
Até agora a BMW está firme na direção dos seus novos rumos. Apesar de um aumento de 53% 
em pesquisa e desenvolvimento e de 75% em gastos de capital nos últimos dois anos, o lucro 
líquido no ano passado aumentou 8,3%, batendo em US$ 2,36 bilhões, enquanto o faturamento 
subiu 9,9%, totalizando US$ 49,5 bilhões. As margens operacionais, que estavam em 8% em 
2002 e 8,7% em 2001 ficaram novamente entre as mais altas do setor.  
 
Mas será que Panke conseguirá manter sua empresa bem calibrada enquanto acelera cada vez 
mais? "O núcleo de competência da BMW será ameaçado", diz Peter Soliman, vice-presidente da 
Booz Allen Hamilton, em Düsseldorf. A empresa está exigindo o máximo de seus executivos agora 
que constrói uma nova fábrica em Leipzig, no valor de US$ 1,5 bilhão, em velocidade recorde. A 
fábrica, que deve se inaugurar no final de 2004, dará emprego 5.500 funcionários. Os primeiros 
400 já estão sendo treinados. 
 
Poucos esperam que os renomados engenheiros da empresa cometam algum equívoco em seus 
novos produtos. Até o sedã Série 7, top de linha, que no início despertou veementes críticas pelo 
design imponente e provocativo do seu porta-malas e pelo seu complicado sistema de 
informações eletrônicas, vendeu mais do que seu antecessor durante seu primeiro ano no 
mercado. 
 
Mas muitos acreditam que as famosas margens de lucro da BMW vão sofrer um golpe, pelo menos 
a curto prazo. Embora Panke prometa que os lucros ficarão estagnados em 2003, os analistas 
advertem que eles podem cair em até 10%, pois os custos de marketing chegam ao pico este ano 
e há maiores gastos com P&D. Panke aposta num crescimento turbinado no segundo semestre, 
também estimulado pela nova Série 5. 
 
A questão mais premente é se a BMW, que não pára de crescer, conseguirá manter o alto retorno 
que sempre conseguia com seus produtos diferenciados? Para começar, carros pequenos como o 
Mini e o subcompacto da Série 1 rendem margens menores do que os sedãs de tamanho médio e 
as limusines de luxo. "Em comparação com os concorrentes que trabalham com grandes volumes, 
os custos de produção da BMW são muito mais altos e seu processo de desenvolvimento de 
produto é mais caro. Também os preços que paga pelos componentes são mais altos", adverte o 
analista Keith Hayes da Goldman Sachs. Refletindo esses riscos, as ações da BMW baixaram 41% 
a partir de um ano atrás, caindo para US$ 32. O diretor financeiro Stefan Krause insiste que 
conseguirá cortar custos na Série 1 para manter as margens. Quanto ao Mini, Krause diz que os 
lucros "estão além das nossas previsões", graças a vendas inesperadas de modelos totalmente 
equipados.  
 
Robert A. Lutz, vice-chairman da General Motors para desenvolvimento de produtos, afirma que o 
Cadillac não seguirá a trilha das marcas alemãs de luxo para obter maior volume de vendas: 
"Depois de mais duas ou três Séries 1, eles terão que introduzir alguma marca para ganhar mais 
prestígio". Mas Panke tem certeza absoluta que o futuro crescimento não afetará o brilho da BMW. 
"Não estamos competindo com o mercado de massa", diz. 
 



A BMW já está dando sinais de ter alcançado as margens máximas. Os analistas advertem que a 
empresa recorreu a uma agressiva estratégia de leasing para aumentar as vendas, em vista do 
mercado fraco nos EUA e na Europa, e para reforçar as vendas dos modelos mais antigos. É uma 
prática comum do setor. Mas o número de sedãs vendidos com financiamento nos EUA chega a 
75% dos modelos de luxo, da Série 7, e 50% da Série 5. A empresa lucra vendendo o carro, no 
final do período de leasing, seja ao cliente, a uma revenda BMW ou algum outro comprador.  
 
Há um risco, porém. Se o preço de venda dos carros financiados não se equiparar aos elevados 
valores residuais da BMW, a empresa poderá sofrer um retorno mais baixo sobre esses carros do 
que normalmente consegue. E se é verdade que a BMW tem um dos mais altos níveis de valor 
residual da indústria automobilística, as vezes conseguindo mais de 60% por um carro de três 
anos, não se sabe o que acontecerá com os valores se um número cada vez maior de carros 
financiados chegarem ao mercado. "O resultado da nossa análise mostra que hoje nos EUA a BMW 
é quem oferece os termos de financiamento mais agressivos", diz Christian Breitsprecher, analista 
do Deutsche Bank num relatório recente. Não é verdade, rebate Krause. Segundo ele, o leasing 
não está sendo usado para aumentar os subsídios sobre as vendas. Para começar, diz ele, os 
cálculos dos analistas usam o preço original dos modelos mais antigos - que não estão no 
programa de renovação da frota da BMW. 
 
A BMW está redobrando os esforços para controlar os preços com a utilização dos mesmos 
componentes em carros de tamanho semelhante. A próxima Série 1 terá cerca de 60% de seus 
componentes em comum com a Série 3. Isso reduzirá custos, mas se os carros forem muito 
semelhantes, pode haver uma canibalização das vendas da Série 3, de preço mais alto. Isso já 
acontece na Volkswagen, onde diversas marcas compartilham as mesmas peças. 
 
Para acelerar a chegada do novo X3 ao mercado, a BMW terceirizou o desenvolvimento e a 
produção para a empresa austríaca Magna Steyr, divisão da canadense de engenharia Magna 
International. A Magna Steyr está dedicando uma fábrica inteira ao X3, para fabricar até 150 mil 
unidades por ano. Os especialistas dizem que essa pode ser uma alternativa inovadora à 
construção de novas fábricas, mas advertem que a estratégia deixa a BMW com controle limitado 
do produto final. 
 
Apesar dos riscos, muitos apostam que a BMW terá sucesso. As fábricas da BMW são consideradas 
as mais flexíveis e mais produtivas da Alemanha. Seus fornecedores são os melhores da indústria 
automobilística, e a mão de obra, das mais talentosas. No ano passado a BMW recebeu mais de 
160 mil pedidos de emprego para 3.500 vagas. "Conseguir atrair e desenvolver os melhores 
talentos é o fator oculto que determina o sucesso da BMW", diz Bernd Kreutzer, vice-presidente 
da consultora A.T. Kearney, de Frankfurt. 
 
A obsessão da BMW com o desempenho e com a imagem da marca ajudou-a diminuir a enorme 
distância que a separava do Lexus nos EUA nos anos 90. A sede central em Munique 
compreendeu muito bem a mensagem: melhorar a qualidade e o atendimento ao usuário. Hoje a 
BMW oferece garantia de quatro anos, incluindo manutenção e serviços, embutida no preço do 
carro, eliminando as queixas de que as eventuais falhas técnicas tornavam a manutenção 
extremamente cara.  
 
Agora a BMW envia as mensagens dos clientes para a sede da empresa bem mais rápido do que 
antes. " Os problemas de qualidade têm de ser solucionados em questão de dias, não meses", diz 
Norbert Reithofer, diretor encarregado da produção.  
 
As equipes de desenvolvimento que examinam tudo, desde o feedback do mercado até as 
propostas de inovações, são incentivadas a entrar numa "luta amigável" para decidir quais serão 
as características vitais de um novo BMW. O desenvolvimento da nova Série 5 mostra esse 
conceito em ação. Quando a equipe se reuniu em 1998, os marqueteiros exigiram mais espaço 
para as pernas no banco traseiro e maior porta-malas, já que os compradores do modelo antigo 



se queixavam de que não podiam levar vários sacos de taco de golfe. O objetivo da equipe de 
engenharia era fazer um carro que acelerasse mais depressa e respondesse aos comandos de 
maneira mais macia. Mais peso e maior comprimento eram tabu para os técnicos. 
 
No final, a vitória foi de ambos os lados. O robusto Série 5 é não só mais alto, mais longo e mais 
leve do que seus antecessores, como está repleto de novas tecnologias que aumentam a potência 
do motor, o torque, a facilidade de direção, a segurança e a economia de combustível.  
 
É claro que os concorrentes não admitem as vitórias da BMW. Entre eles a Mercedes, cujo 
elegante E-Class ainda vende mais que a Série 5 da BMW no mundo todo. Os designers da 
Mercedes, em Stuttgart, deram linhas mais esportivas à nova versão 2002 da E-Class, almejando 
uma imagem mais dinâmica como a da BMW. E há também o Audi, que pretende fabricar carros 
ainda mais atraentes do que os BMW, e também toda uma nova geração de modelos Cadillac. Vai 
ser uma corrida e tanto. 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 jun. 2003. 


