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A Ford Motor planeja cortar entre 25 mil e 30 mil postos de trabalho nos Estados 
Unidos e fechar 14 unidades para reduzir, dentro de seis anos, sua capacidade de 
produção em 26%. O plano de reestruturação, chamado de “Way Forward”, faz parte 
da estratégia da companhia para retomar, a partir de 2008, a lucratividade nas 
fábricas deficitárias da América do Norte. O Brasil não está incluído na programação de 
cortes. 
A demissão de até 30 mil funcionários representa cerca de 25% dos 122 mil 
funcionários na América do Norte. O fechamento das fábricas reduzirá a capacidade de 
produção em 1,2 milhão de veículos. Entre as fábricas que devem ser fechadas estão 
Saint Paul (Minnesota), Wixom (Michigan), Atlanta, Saint Louis e Windsor (Ontário).  
 
A montadora afirma que focará nas marcas Ford, Lincoln e Mercury para tentar ampliar 
as vendas. No ano passado, a Ford vendeu 3,2 milhões de veículos nos EUA e ficou 
com 18,3% da participação do mercado americano, muito abaixo dos 26% que detinha 
em 1995. Analistas culpam o aumento no preço da gasolina pela queda no volume de 
vendas na Ford.  
 
RESULTADOS 
 
Ontem, a Ford anunciou lucro de US$ 2 bilhões em 2005, 42% menor que o resultado 
do ano anterior, de US$ 3,5 bilhões. Foi o terceiro ano que a montadora registrou 
lucro, mas os ganhos na Europa e Ásia foram ofuscados por perdas de US$ 1,6 bilhão 
nas operações na América do Norte. Mas na América do Sul a empresa apresentou seu 
melhor desempenho (ver ao lado). 
 
Já no quarto trimestre de 2005, houve aumento de 19% no lucro líquido ante igual 
período de 2004, resultado acima das expectativas dos analistas. O lucro líquido ficou 
em US$ 124 milhões, ante os US$ 104 milhões do quarto trimestre de 2004. A 
montadora americana beneficiou-se da venda da Hertz. 
 
A receita total da empresa foi de US$ 47,6 bilhões no quarto trimestre, diante de US$ 
44,9 bilhões no mesmo período de 2004. O lucro com operações continuadas caiu para 
US$ 511 milhões (US$ 0,26 por ação) ante os US$ 544 milhões (US$ 0,28) de igual 
período de 2004. Analistas esperavam, em média, lucro de US$ 0,01 por ação, com 
receita de US$ 37,33 bilhões. 
 
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 24 jan. 2006, Negócios, p. B15. 


