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LIQUIDAÇÃO: empresa anunciou descontos de 40% em alguns 
modelos, mas vendas continuam em baixa 

ATÉ POUCO TEMPO atrás, os jipes e as minivans da marca Chrysler simbolizavam 
tudo o que um americano típico gostaria de ser. Robustos, poderosos, imbatíveis no 
trânsito, eles fizeram sucesso especialmente nos anos 90, transformando uma 
empresa combalida na fabricante de automóveis mais rentável do planeta. Mas o 
mundo mudou. Preocupações ambientais e a crise do petróleo afastaram uma 
legião de consumidores - veículos grandes e pesados, como se sabe, são poluidores 
de primeira grandeza e beberrões contumazes de combustível. Para a Chrysler, foi 
uma transformação dolorosa. De 2000 para cá, o mercado de utilitários caiu mais 
de 50% nos Estados Unidos. Para uma empresa que tem cerca de 70% de suas 
receitas nesse segmento, o impacto foi brutal. Segundo um relatório da JP Morgan, 
a Chrysler corre sério risco de ir à falência em 2009. Por ser uma empresa de 
capital fechado, ela não divulga seus números. Estima-se, porém, que as perdas 
em 2008 chegarão a US$ 4,5 bilhões - o maior prejuízo de sua história. Numa 
tentativa desesperada de fazer caixa, a empresa anunciou recentemente descontos 
de até 40% em alguns modelos. Apesar dos preços camaradas, as vendas 
continuam em baixa. Enquanto a palavra concordata ronda a sede da montadora 
em Detroit, a Chrysler corre atrás de um salvador. Nos anos 80, a empresa saiu do 
buraco graças a Lee Iacocca, o "pai das minivans", que se transformou num dos 
maiores mitos do capitalismo moderno graças ao seu desempenho espetacular à 
frente da companhia (leia quadro). Entre os especialistas do setor, o desafio é 
justamente encontrar um novo Iacocca. O atual presidente, o canadense 
naturalizado americano Tom LaSorda, por enquanto não tem sido bem-sucedido no 
processo de recuperação. Até agora, ele demitiu funcionários, reduziu a jornada de 
trabalho e diminuiu o número de modelos produzidos. O problema é que os efeitos 
práticos foram quase nulos. 



"A DAIMLER ARRUINOU A CHRYSLER"  

Poucos executivos têm no currículo uma 
virada tão espetacular. Depois de ter sido 
enxotado da Ford, onde trabalhou por 
quase três décadas, Lee Iacocca assumiu a 
presidência da Chrysler no início dos anos 
80 com a missão de salvar a empresa da 
falência. De imediato, livrou-se de 
operações deficitárias na Europa e investiu 

no aumento da produtividade. Seu maior mérito, porém, foi ter 
trazido para a Chrysler o projeto "MiniMax", que resultou na 
fabricação das primeiras minivans que circularam nos Estados 
Unidos. Rapidamente, a Chrysler deixou o estado pré-falimentar 
para se tornar a empresa mais rentável do setor. Aposentado hoje 
em dia, culpa a Daimler pela crise da montadora americana. "A 
fusão com a Daimler arruinou a Chrysler", escreveu recentemente 
num artigo. Coincidência ou não, a união das duas empresas foi 
desfeita no ano passado. 

 

LaSorda também acha que um caminho para tirar a Chrysler da UTI é realizar 
parcerias com outras montadoras. Há algumas semanas, a empresa assinou um 
acordo com a Nissan para vender carros da fabricante japonesa em território 
americano. Detalhe: os carros, embora sejam originalmente da Nissan, deverão ser 
comercializados com a marca Chrysler, que, bem ou mal, ainda tem apelo junto ao 
público americano. Também especula-se que o executivo estaria costurando um 
acordo com a indiana Tata. O objetivo principal seria vender os carros da marca 
Chrysler em mercados emergentes, principalmente Índia e México. "Daremos a 
volta por cima, isso eu posso assegurar", disse recentemente o presidente. 

 

O drama da Chrysler também é resultado da crise da indústria automobilística dos 
Estados Unidos. General Motors e Ford vêm acumulando perdas gigantescas. Em 
parte, isso se deve ao aumento da concorrência global. Nos últimos anos, os 
japoneses da Toyota e da Honda atacaram de forma impiedosa as três gigantes de 
Detroit. Há uma década, GM, Ford e Chrysler detinham 65% do mercado 
americano. Atualmente, a participação é de 45%. Segundo Guido Vildozo, analista 
sênior da consultoria Global Insight, uma das saídas é investir em carros menores, 
menos poluentes e mais econômicos. O desafio será imenso. Nessa corrida, os 
japoneses largaram na dianteira. 

Fonte: Istoé Dinheiro, a. 11, n. 569, p. 56-57, 27 agosto. 2008. 


