


ESAFIO DA GM
Líder pela primeira vez, depois de quase 80 anos no Brasil, a montadora
americana muda sua estratégia para voltar a ganhar dinheiro no país

RICARDO GRINBAUM (TEXTO) e ROBERTO SETTON (FOTOS)

Este poderia ser o cenário dos sonhos de qualquer executivo da indústria
automobilística. Seis meses depois de Ray Young assumir a presidência da
GM no Brasil, a montadora chegou à liderança de mercado. Os dados divul-

gados pela associação das montadoras (Anfavea) na quinta-feira mostram que
a GM vendeu 3 mil veículos a mais que a Volks e 13 mil a mais que a Fiat nos seis
primeiros meses de 2004. É a primeira vez em quase 80 anos da GM no Brasil que
ela chega ao fim de um semestre em primeiro lugar. Seria motivo de sobra para
estourar o champanhe, mas, se alguém perguntar a Ray Young se ele ficou sa-
tisfeito, a resposta será modesta. "Liderança? Ah, liderança é importante. Mas
é muito importante fazer dinheiro", disse o executivo a ÉPOCA.

Aos 42 anos, Young faz parte de uma nova geração de presidentes de mon-
tadoras no país. No ano passado, as indústrias sofreram prejuízos de US$ l
bilhão por aqui. As matrizes reagiram com fúria. Trocaram quase ao mesmo
tempo os presidentes da GM, da Fiat e da Volks. Especializado em finanças,
Young chegou ao Brasil com a tarefa de reverter as perdas. Afinal, a GM brasileira
não ganha dinheiro desde 1997. Só no ano passado, teria perdido US$ 240
milhões, segundo estimativas de mercado. Para voltar ao azul, Young preparou
uma estratégia ousada. Seu plano inclui desde o controle de gastos até mudan-
ça de preços e um acerto com os rivais para negociar a redução de impostos em
Brasília. "Fabricar carros no Brasil é um hobby", brincou. "Precisamos trans-
formar num negócio de verdade."

Nascido no Canadá, filho de chineses, Young tem um perfil diferente do an-
tecessor, o argentino Walter Wieland. Foi Wieland quem iniciou a ascensão da
GM com a renovação de produtos e uma política agressiva de preços. Segun-
do um concorrente, o argentino quis tirar proveito da crise mundial da Fiat. E, no
ano passado, apostou firme nos saldões e feirões de fim de semana. De acordo
com o jargão do mercado, dava um rapei (bônus) de R$ 500 para cada carro

"O Brasil tem um dos
mercados mais competitivos
do mundo. É incrível como

um Celta pode custar
R$ 20 mil"



Estratégia Para o vice-presidente,
Pinheiro Neto, novos produtos

explicam o crescimento da empresa

vendido pelas concessionárias. Até en-
tão líder de mercado, a Fiat bancou a
aposta, com grandes descontos. A
Volks também. "Foi uma guerra suici-
da" , disse José Roberto Ferro, especia-
lista em indústria automobilística. " Só
Ford, Toyota e Honda não perderam
dinheiro."

Wieland levou a GM à vice-lideran-
ça, mas a um preço alto. A estratégia de
Young é diferente. Segundo rivais, ele
continuou turbinando resultados, ao
manter o bônus para concessionárias.
Mas reduziu de 50% a 75% os descon-
tos dos feirões. A guerra de preços aca-
bou. "O mercado está mais racional",
disse Young. O que surpreendeu mui-
tos rivais é que, mesmo com menos ana-
bolizantes, a GM continuou a ganhar
mercado. Aumentou as vendas em 12%
no primeiro semestre. Em julho, a mon-
tadora não foi tão bem quanto a Fiat e
a Volks. Mas continua líder em 2004 se
não for levada em conta a venda de ca-
minhões (a GM não fabrica caminhões).

Uma das razões para esse desem-
penho é que os lançamentos dos úl-
timos tempos deram resultado. "Entra-
mos em novos segmentos e ganhamos
mercado com Safira, Meriva e Mon-
tana", disse o vice-presidente José Car-
los Pinheiro Neto. Outra explicação é
que, se a GM reduziu os descontos, as
rivais também enfrentam problemas
financeiros e pisaram ainda mais forte
no freio. Além disso, a GM usou o di-
nheiro economizado para investir em
marketing, incluindo um agressivo pro-
grama de test-drive, trazido dos EUA
por Young. "Não pretendo usar pre-
ço para vender. Uma vez que os con-
sumidores dirigirem, vão comprar nos-
sos carros", afirmou.

Embora seja um homem de finanças,
Young diz que para acertar as contas da
empresa não basta cortar gastos. Ele até
trouxe do Japão, onde trabalhou, várias
técnicas de redução de "desperdícios",
com siglas estranhas como VSM e GMS.
Young é conhecido como um bean man-
ter, expressão que designa alguém
preocupado com cada tostão. Mas essa
é apenas uma parte da equação. A ou-

tra é gerar receita, com crescimento de
vendas. Por isso, usou parte do dinhei-
ro economizado com descontos para au-
mentar os investimentos em desenvol-
vimento de produtos. Especula-se que
a GM lançará nos próximos meses um
concorrente da EcoSport, da Ford.

Outra marca de Young tem sido sua
tentativa de sair do escritório e conhe-
cer na prática o mercado em que atua.



Sua primeira medida no Brasil foi pas-
sar um dia pilotando carros da GM e
dos concorrentes na pista de testes de
Indaiatuba, em São Paulo. Periodica-
mente, organiza um "cafezinho" com
trabalhadores, além de escrever cartas
do próprio punho para elogiar funcio-
nários. No dia 23 de julho, realizou o
dia do "Muito Obrigado" para agrade-
cer os funcionários pelos resultados do
primeiro semestre. "No Brasil, dizem
que sou simpático", disse o executi-
vo, em português fluente.

Parte dessa simpatia se deve ao esti-
lo pessoal de Young e outra parte ao
modo como encara sua função. Ele ex-
plica que seu trabalho deve nortear a
companhia e até fez um guia, conheci-
do como "os cinco Ps", com as maiores
prioridades de sua gestão, de "produ-
to" e "performance" a "pessoas "e
"paixão" - onde se lê a missão de "li-
derar, agir, contagiar".

Essa "simpatia" de Young é útil na ou-
tra ponta de sua estratégia no Brasil.
Nos últimos anos, o setor automobilís-
tico não conseguiu transformar a cho-
radeira contra impostos num movimen-
to poderoso de pressão em Brasília. A
principal barreira foram as divisões in-
ternas, com a defesa de tratamento di-
ferenciado para os carros médios pela
GM e dos populares por Fiat e Volks.
Com seu estilo conciliador, Young fa-
cilitou a conversa com os concorrentes.

Na semana que vem, os presidentes
de montadoras se reúnem em São Pau-
lo para preparar uma proposta para o
governo. O pacote prevê redução de im-
postos na produção de carros (de 30%
para cerca de 25%) e, para compen-
sar, aumento de IPVA e pedágios. Além
disso, o governo daria uma ajuda pa-
ra reduzir os juros no financiamento de
veículos. Se der certo, seria mais um
passo para melhorar os resultados e al-
cançar outra meta da GM, a dos dois
"L": liderança e lucratividade. •


