
TEM A FORÇA
A receita que fez a montadora americana
crescer acima da média, em um momento

de euforia do segmento de caminhões
Por Rosenildo Gomes Ferreira
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A leitura de revistas e jornais especiali-
zados em agronegócio vem ocupando
boa parte do tempo de Flávio Padovan,
diretor de operações de caminhões da

Ford para a América do Sul. E não é para me-
nos. A safra recorde de grãos (estimada em
130 milhões de toneladas) e a explosão dos in-
vestimentos em usinas de açúcar e álcool es-
tão fazendo a alegria das montadoras. No pe-
ríodo janeiro-abril, as vendas de caminhões
somaram 27.623 unidades - alta de 23% em
relação a igual período de 2006. O bastante
para ampliar a aposta na superação do recor-
de histórico de 90 mil, atingido em 1977. Nes-
se cenário de euforia, quem está pisando mais
fundo no acelerador é a Ford. Foi a empresa
que mais cresceu no período. No primeiro
quadrimestre de 2007, a corporação
americana comercializou 5.619 unida-
des - montante 36% maior que o com-
putado em 2006. Suficiente também para
se consolidar como a terceira força de um ran-
king liderado por Volkswagen (que detém
30,3%) e Daimler-Benz (29,8%). A Ford tem
uma fatia de 20,4%. Padovan não esconde que

sua ambição é subir mais um degrau no pódio
de um segmento que movimenta R$ 13 bi-
lhões por ano, sem contar os acessórios. "Va-
mos aproveitar todas as oportunidades que
surgirem pela frente", diz o executivo.

E uma delas é o transporte de cana-de-açú-
car, nicho para o qual a Ford concebeu o par-
rudo Cargo Canavieira. Desde o início do ano
sua produção mais que dobrou para 19 unida-
des/dia. Ele é um dos 15 lançamentos feitos
pela marca desde 2005. O desempenho da
Ford é resultado de um plano estratégico tra-
çado em 2001 cujo ponto central foi a criação
de uma unidade de negócios para cuidar dos
veículos pesados. Até então eles não passa-
vam de um apêndice da divisão de automó-
veis. "Faltava foco", reconhece o dirigente.
Agora, ele comanda mil trabalhadores e con-
trola os setores de vendas, en-
genharia e marketing.
A rede de conces-
sionárias também
foi separada e hoje
91 cuidam somente
de caminhões.



Outro trunfo da companhia é o Mod
Center. Trata-se de um negócio tocado
em parceria com a gaúcha Randon,
onde os veículos são adaptados às ne-
cessidades de cada cliente. Na unidade,
instalada dentro da fábrica da Ford em
São Bernardo do Campo (SP), é possí-
vel fazer desde mudanças simples
(como o revestimento da cabine) até
operações complexas (como a alteração
na distância do entreeixo). "O Mod
Center é um sucesso", festeja Pado-
van. Desde que começou a funcionar,
em março de 2006,28% de tudo o que a
montadora vendeu passou por ali. O
executivo não revela o montante in-
vestido nem o ganho financeiro dessa
operação. Diz apenas que o centro re-
duz em até 60 dias o prazo de liberação
dos produtos, já que antes as adapta-
ções eram feitas por uma empresa in-
dependente. E tempo é tudo o que os
clientes não têm. O grande momento
vivido pelo agronegócio e o aquecimen-
to da economia em geral, fizeram a de-
manda disparar. Hoje, a fila de es-
pera por caminhões pode chegar
a 120 dias, dependendo da mon-
tadora. Padovan garante que não
está deixando ninguém na mão.

Apesar da grande procura, as mon-
tadoras evitam falar em ampliação de
turnos. A demora na entrega das en-

comendas, dizem, é fruto
de gargalos na produção de
componentes. A Ford, que
atua em turno único, pre-
fere explorar melhor os
ganhos de produtividade.
Essa política foi iniciada
em 2001 e desde então o
ritmo da linha Cargo
cresceu de 36 unida-
des/dia para 80 unida-
des/dia. Mudanças de
rumo dependerão de
uma evolução mais
consistente do merca-
do. Até lá, Padovan

espera continuar se
deleitando com a
leitura do que acon-
tece no campo e
com as planilhas
emitidas pelas re-
vendas Ford. H
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