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O diretor-presidente da Renault, Carlos Ghosn, que no começo do ano lançou um ambicioso 
plano de reestruturação da montadora francesa, disse que planeja fazer uma renovação 
completa na imagem e na identidade da empresa até o fim do ano, num esforço para torná-la 
uma marca mundial.  
 
“Estou globalizando (a Renault)” para transformá-la em uma marca de alcance além da Europa 
e que aborde o mundo como um mercado, disse Ghosn, que assumiu a direção da montadora 
no ano passado. “A marca vai continuar uma marca fortemente francesa (...) e vai continuar a 
ter uma identidade cultural ligada à França, mas ao mesmo tempo não quero que se limite a 
isso”, disse ele ao Wall Street Journal. “Quero expandir a identidade da marca globalmente.”  
 
Expandir o potencial da Renault para além da Europa, principalmente em mercados 
emergentes como Índia e Rússia, é uma parte crítica do plano de Ghosn para reverter a 
direção da montadora. Ele também é diretor-presidente da Nissan Motor Co., e é amplamente 
aclamado a indústria automobilística por ter recuperado a montadora japonesa, que estava à 
beira da  falência em 1999.  
 
Embora os problemas da Renault sejam pequenos se comparados aos das americanas General 
Motors Corp. e Ford Motor Co., a empresa francesa ainda não está funcionando a todo vapor. 
No ano passado, ela apresentou lucro líquido de OE 3,37 bilhões, mas a maior parte disso veio 
de sua participação na Nissan. 
 
Sua margem de lucro operacional foi de 3,2%, abaixo da média do setor, de 3,6%.Em 
fevereiro, Ghosn delineou um grande plano de recuperação para a Renault. Prometeu 
aumentar a margem de lucro para 6% até 2009 e lançar 26 modelos ao longo dos próximos 
três anos, com o objetivo de aumentar as vendas em torno de 33%, para 800.000 veículos.  
 
A montadora vendeu 2,53 milhões de veículos em 2005. Ghosn espera que a reengenharia o 
ajude a aumentar de 27% para até 37% a participação da Renault nas vendas de veículos em 
outros continentes.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo / The Wall Street Journal Americas, 21 jun. 
2006. Economia, p. B12. 


