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CHOQUE DE GESTÃO: na terça-feira 16, o Volt entra em cena na sede da GM, em 

Detroit, com o desafio de mudar a imagem da empresa 

POUCAS VEZES NA HISTÓRIA DA INDÚSTRIA automobilística um carro nasceu com uma 

missão tão complexa quanto o Volt. Apresentado na terça-feira 16, exatamente 100 anos 

depois da fundação da General Motors, o modelo carrega a responsabilidade de salvar da ruína 

financeira a maior fabricante de automóveis do planeta. Mais do que isso: movido a energia 

elétrica, o Volt deve ser o símbolo de uma profunda transformação. A GM fez fama com 

marcas como Cadillac, Pontiac, Buick e Hummer, veículos estilosos, imensos e beberrões. 

Graças a eles, a montadora americana cultivou uma certa aura de agressividade - e lucrou 

com isso. E daí que seus produtos consumiam gasolina demais e poluíam a atmosfera? Quem 

se importava? De alguns anos para cá, os consumidores passaram a se preocupar. Líder com 

sobra no setor, a GM demorou para perceber que o mundo havia mudado. O que ficou 

foi a imagem de uma empresa atrasada, indiferente à questão ambiental e refém de 

seu passado de sucesso. O Volt surge com o desafio de alterar essa percepção. Com 

ele, a GM quer mostrar que é, sim, uma companhia sintonizada com os novos tempos. O Volt 

não é só um carro. Ele simboliza a própria reinvenção da GM. "Eis o nosso futuro", disse 



Richard Wagoner, presidente mundial da montadora, durante a comemoração do centenário da 

companhia, enquanto o carro surgia num palco feito um pop star. 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez nenhum automóvel tenha um pedigree ambiental tão marcante quanto o Volt. Ao 

contrário da maioria dos outros modelos elétricos desenvolvidos pela concorrência, ele é capaz 

de se movimentar apenas com a força de uma bateria similar à de telefones celulares ou 

laptops. O famoso Prius, que elevou a Toyota ao patamar de montadora verde, é elétrico, mas 

seu motor a gasolina entra em ação quando o carro precisa desenvolver boa velocidade. O Volt 

é diferente. A 30 km/h ou 160 km/h, tanto faz, ele é impulsionado apenas pela força gerada 

pela bateria. "Ou seja, não há emissão alguma de poluentes", afirma o brasileiro Pedro 

Manuchakian, vicepresidente de engenharia para a divisão LAAM da montadora, que engloba 

as regiões da América Latina, África e Oriente Médio. O limite da bateria, porém, é de 64 

quilômetros. Se o motorista ultrapassar essa distância, um motor convencional passa a atuar 

como um gerador, mas apenas para levar energia ao motor elétrico. A recarga da bateria é 

simples. Basta ligar o carro numa tomada convencional. Dependendo da voltagem, o Volt leva 

de quatro a oito horas para ficar pronto para rodar. "O interessante é que uma pesquisa 

revelou que mais de 70% dos americanos dirigem a menos de 60 quilômetros por dia", afirma 

Manuchakian. Portanto, se o Volt cumprir o que promete, seus usuários reduzirão 

drasticamente o consumo de petróleo. 
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A decisão de apostar todas as fichas na criação de um automóvel elétrico foi difícil por duas 

razões principais. Em primeiro lugar, não se sabe até que ponto o Volt será rentável para a 

companhia. Estima-se que seu custo de produção seja pelo menos 50% superior ao de um 

modelo convencional do mesmo porte. Traduzindo: o Volt vai custar mais para o cliente do que 

um modelo parecido e a gasolina. Em tempos de crise nos Estados Unidos, com projeções de 

redução de renda para a maioria dos americanos, as pessoas estarão dispostas a pagar uma 

cota elevada para preservar a natureza? Lançado em 1998 no Japão, o Prius da Toyota só 

gerou lucro para a empresa em 2006. Os japoneses, entretanto, tinham fôlego financeiro para 

bancar a empreitada. Durante muito tempo, perderam dinheiro, mas lançar um carro ecológico 

num momento em que a humanidade se debruçava sobre a temática ambiental trouxe ganhos 

inestimáveis para a imagem da companhia. O problema é que a GM enfrenta a maior crise 

financeira de sua história e um eventual fracasso do Volt, depois de bilhões de dólares em 

investimento, pode representar o naufrágio definitivo da companhia. 

O segundo motivo que tornou complicada a decisão de investir no Volt foi o fiasco de seu 

projeto elétrico anterior. Chamado de EV1, ele enterrou mais de U$ 1 bilhão depois de quase 

uma década de desenvolvimento. Em 2003, caro demais para ser produzido em escala, o 



projeto foi abandonado. Segundo a GM, novas tecnologias e materiais compostos especiais vão 

permitir a redução dos custos de fabricação do Volt, a ponto de torná-lo comercialmente 

viável. Um episódio curioso revela o dilema vivido pela companhia. Em 2005, numa reunião 

com seus principais executivos, Wagoner cobrou idéias de seus subordinados. A crise 

começava a tomar proporções graves e, por isso mesmo, era preciso pensar em algo especial. 

Robert Lutz, vice-presidente e braço direito de Wagoner, afirmou que a única saída era um 

carro elétrico. "Você está maluco? Acabamos de perder US$ 1 bilhão com o EV1", disse um dos 

presentes. Lutz, responsável pelo desenvolvimento de produtos da GM e que tem no currículo 

passagens marcantes por empresas como Chrysler e Ford, foi mais incisivo: "Vai ser 

impossível cumprir as normas antipoluição. Daqui a 20 anos, quem não tiver carros elétricos 

estará morto." Dois anos depois deste encontro, Wagoner anunciaria o início do 

desenvolvimento do Volt. "Vamos liderar a reinvenção do automóvel que está por vir", disse o 

presidente. 

  

 



Se a Ford fez história ao inventar a produção em série de seu modelo T, em 1908, 

nenhuma montadora teve um peso tão grande para a indústria automobilística 

quanto a General Motors. Nos últimos 77 anos, a GM vem liderando o mercado global. 

Em 2007, ameaçada pela Toyota, manteve a dianteira por um triz, e talvez em 2008 sua 

hegemonia acabe graças ao crescimento veloz da fabricante japonesa. Em 100 anos, a GM 

vendeu 450 milhões de carros, marca não igualada por nenhum concorrente. Nos Estados 

Unidos, sua presença chegou a ser avassaladora. Nos anos 70, deteve mais de 50% do 

mercado americano, o mais importante e rentável do mundo. Hoje, a situação é outra. A GM 

perdeu espaço principalmente para os asiáticos e, como resultado, tem acumulado 

perdas gigantescas. Desde 2005, seus prejuízos totalizaram US$ 70 bilhões. Em julho, 

um relatório do banco Merrill Lynch afirmou que "não é impossível" a falência da maior 

montadora de automóveis do mundo (na semana passada, aliás, aconteceu o contrário, com 

as ações do banco em queda livre). "Nesses últimos anos, o grande erro da GM foi ter 

projetado carros especificamente para o mercado americano", afirma Win Van Acker, diretor 

da consultoria Roland Berger. 

 

Lançado em 1998 pela Toyota, o elétrico Prius só deu lucro 

em 2006 

 

A empresa quer agora mudar de direção. Se antes suas vendas eram concentradas nos 

Estados Unidos, hoje mais de 60% dos negócios são feitos em outros países. Depois do 

mercado americano, os mais importantes em vendas são o chinês e o brasileiro. Para efeito de 



comparação, de janeiro a julho de 2008 a GM vendeu 1,8 milhão de carros nos Estados 

Unidos, 670 mil na China e 340 mil no Brasil, que está à frente do Reino Unido (248 mil 

carros), Canadá (224 mil) e Alemanha (192 mil). Não é pouca coisa o desempenho brasileiro. 

O País passou a ter tão fundamental que, no início do ano, chegou a remeter lucros e 

dividendos à matriz. "As nações emergentes vão conduzir a indústria automobilística no 

futuro", disse à DINHEIRO o colombiano Jaime Ardila, presidente da GM do Brasil. "Duvido que 

alguma outra montadora esteja tão preparada quanto nós para essa mudança de rota," 

Atualmente, a GM possui fábricas em 35 países e seus carros circulam em 120 nações. 

Segundo Ardila, é simples assim a estratégia global de recuperação da empresa: investir em 

mercados em desenvolvimento e lançar produtos inovadores. O primeiro passo a GM já deu. 

Falta agora fazer o mundo se ligar no Volt. 

100 anos de GM 

Fatos que marcaram a trajetória da maior fabricante de automóveis do mundo 
 

1908 

William Durant cria a General Motors, que 

incorpora a Buick e a Oldsmobile 

1912 

A Cadillac é a primeira a introduzir o 

sistema de partida elétrica em 

automóveis 

1923 

A Buick cria o sistema de freios nas quatro 

rodas, que seria copiado pela concorrência 

1925 

A operação brasileira surge em galpões 

no bairro do Ipiranga, em São Paulo 

1930 

O Cadillac V16 é o primeiro modelo de 16 

cilindros da indústria de automóveis 

1931 

A GM ultrapassa a Ford e passa a ser a 

maior fabricante de automóveis do 

mundo 

1940 

A Buick lança a transmissão automática 

Hydra-Matic e a Cadillac apresenta o 

arcondicionado 

1942 

Os EUA entram na Segunda Guerra e a 

GM produz veículos militares 

1952 1968 



A direção hidráulica é introduzida nos carros 

das marcas Buick, Cadillac e Oldsmobile 

É lançado o Opala, primeiro carro da 

marca Chevrolet no Brasil 

1974 

A montadora lança nos EUA o sistema de 

airbag em seus modelos de luxo 

1986 

A General Motors assume o controle do 

grupo britânico Lotus 

1996 

A empresa cria o EV1, carro elétrico que 

gerou perdas de mais de US$ 1 bilhão 

2008 

Atinge a marca de 450 milhões de 

carros vendidos e enfrenta grave crise 
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