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Enquanto a General Motors Corp. e sua velha rival Chrysler LLC continuam a negociar uma 
possível fusão, uma dura realidade está ficando evidente: sem uma fusão e uma possível 
ajuda do governo americano, duas das três grandes montadoras de Detroit podem ficar sem 
caixa dentro de um ano. 
 
Apesar de a GM e a Chrysler rejeitarem a ideia, analistas e investidores começaram a 
questionar se uma delas sem condições de tomar empréstimos e queimando dinheiro 
rapidamente pode ter de pedir concordata. Tal medida pode provocar uma reação em cadeia 
na indústria automobilística dos Estados Unidos, sufocando o suprimento de peças para as 
mais saudáveis montadoras asiáticas e européias e derrubando milhares de concessionárias 
americanas. Também pode gerar uma confusão para o governo dos EUA, cujo programa de 
garantia de planos de previdência social teria de conviver com o acréscimo de centenas de 
milhares de aposentados. 
 
O Departamento de Energia dos EUA pode liberar à GM cerca de US$ 5 bilhões em 
empréstimos aprovados pelo Congresso para que as montadoras ajustem suas fábricas à 
produção de carros mais econômicos, medida que pode ajudar uma fusão com a Chrysler. 
 
A GM e a Chrysler estimam que a empresa resultante de uma fusão precisaria de US$ 10 
bilhões em novo capital para demitir empregados, fechar fábricas, integrar às duas empresas e 
garantir liquidez, segundo várias pessoas envolvidas nas discussões ou informadas sobre elas. 
 
"Sem intervenção externa, seja por consolidação ou ajuda do governo, nossa expectativa é 
que a GM chegue a sua posição mínima de caixa em menos de 12 meses", escreveu Rod 
Lache, analista do Deutsch Bank para o setor, na semana passada. Em entrevista ao Wall 
Street Journal, Lache acrescentou que a Chrysler também está com caixa perigosamente 
baixo. "Acreditamos que a Chrysler esteja na mesma posição. O dinheiro delas acaba em 
agosto ou dezembro de 2009. Ambas têm pouca margem de manobra." 
 
A GM e a Chrysler afirmaram publicamente, este mês, que um pedido de concordata está fora 
de cogitação. Executivos do setor dizem há muito tempo que a recuperação judicial destruiria 
a reputação e a atratividade de seus produtos. Carros são geralmente a segunda maior 
aquisição de uma família, depois de uma casa, e os compradores querem ter certeza que o 
fabricante estará por perto durante a vida do veículo para fornecer peças ou honrar sua 
garantia. 
 
"Continuamos com a firme posição de que concordata não é uma opção", disse Steve Harris, 
porta-voz da GM. Larri McTavish, porta-voz da Chrysler, afirmou: "Concordata não é uma 
opção para a Chrysler ela não faz sentido para nós." 
 
Por meio de uma rede de 10.000 concessionárias, a GM e a Chrysler faturam juntas nos EUA 
entre US$ 110 bilhões e US$ 130 bilhões, cifra que se aproxima de 1% do produto interno 
bruto americano. As duas empregam cerca de 145.000 pessoas no país, em mais de 110 
linhas de montagem, estamparia e autopeças. Mais 600.000 aposentados dependem das duas 
para planos de saúde e pensões. 
 
A GM e a Chrysler "estão basicamente esperando o governo", diz uma pessoa envolvida nas 
conversações sobre fusão. "As três opções são concordata, uma grande intervenção do 
governo ou alguma grande fusão como esta, que tem a possibilidade de enormes cortes de 
custos", diz a pessoa. "É isso. E mesmo uma grande fusão pode exigir ajuda governamental." 
 
As conversas a respeito de uma fusão começaram em setembro, depois de breves discussões 
entre a GM e a Ford Motor Co., a outra das três grandes montadoras de Detroit. A Cerberus 
Capital Management, empresa de capital de risco que detém 81 % da Chrysler e 49% da 
GMAC, a financeira da GM que opera no Brasil como Banco GMAC, abordou a GM para propor 
uma troca da participação de 49% que a GM tem na GMAC pelo controle da Chrysler. 



 
Uma fusão como esta seria impensável até algum tempo atrás, porque só iria acrescentar mais 
marcas, concessionárias e modelos de vendas baixas à inchada estrutura da GM. Mas o aperto 
de crédito e o colapso das vendas de carros nos EUA drenando seu caixa têm feito com que a 
montadora se debata para se manter à tona. 
 
Este ano, as vendas de carros de passeio e utilitários caíram 13% nos EUA até setembro. As 
da GM diminuíram 18%, enquanto as da Chrysler baixaram 25%. As da Ford tiveram queda de 
17%. A situação da Ford não é considerada tão grave quanto a da GM e da Chrysler porque ela 
tem mais dinheiro em caixa. 
 
Segundo várias previsões, a venda de veículos nos EUA pode afundar nos próximos 12 meses 
aos níveis vistos pela última vez no início da recessão dos anos 80, quando a população do 
país tinha 70 milhões de pessoas -a menos. As vendas atingiram o recorde de 17,4 milhões de 
unidades em 2000 e ficaram perto dos 17 milhões por mais cinco anos. Este ano, a previsão é 
de que sejam vendidos 13,6 milhões de veículos e as vendas devem baixar outro meio milhão 
em 2009, segundo a empresa de pesquisa J.D. Power & Associates. 
 
As três grandes montadoras americanas têm capacidade de fabricar 3 milhões de veículos mais 
do que vendem hoje o que equivale a dez fábricas de capacidade ociosa. "São tempos 
realmente inimagináveis para nossa indústria", disse o diretor-presidente da Chrysler, Robert 
Nardelli, aos empregados da empresa ao anunciar, na semana passada, o corte de mais 5.000 
empregos na sua área administrativa. 
 
Investidores e fornecedores das montadoras acreditam que as possibilidades de uma das três 
grandes pedir concordata estão em torno de 50%, a julgar por uma série de indicadores 
financeiros. Os títulos de dívida da GM e da Ford são negociados entre 20% e 40% do valor de 
face. Os investidores avaliaram a dívida de US$ 9 bilhões da Chrysler em cerca de US$ 
3,4bilhões. Na semana passada, a alemã Daimler AG, que possui 19,9% da Chrysler, deu 
baixa contábil total do seu investimento na montadora americana. 
 
O plano GM-Chrysler acabaria com grande parte da Chrysler, uma empresa de 83 anos. 
Mesmo pessoas envolvidas na negociação concordam que uma fusão seria arriscada porque a 
consolidação teria de ocorrer rapidamente. 
 
Numa empresa pós-fusão, a GM assumiria a direção no desenvolvimento de produtos, segundo 
várias pessoas envolvidas nas conversações. Ela adaptaria diversos produtos já existentes da 
Chrysler para baseá-los no design de seus veículos ou simplesmente acabaria com eles, dizem 
essas pessoas. A GM deve poupar as populares minivans e os Jeeps da Chrysler. Ela poderia 
também vender certas linhas de veículos, como o lucrativo Dodge Ram, para alguma 
montadora interessada em entrar no mercado americano de picapes. 
 
O preço humano de uma medida como essa pode ser alto. As empresas decepariam funções 
duplicadas, desde engenharia a marketing. Uma estimativa interna prevê o corte de pelo 
menos 40.000 das cerca de 166.00 vagas das duas empresas nos EUA, no Canadá e no 
México. 
 
O caixa da GM está sendo erodido há algum tempo. A cada mês a empresa gasta US$ 1 bilhão 
a mais do que recebe. Nesse compasso, ela pode ficar efetivamente sem dinheiro no segundo 
trimestre do ano que vem, isso sem levar em contar uma possível queda maior nas suas 
vendas. 
 
A centenária empresa tem em mãos, hoje, cerca de US$ 20 bilhões, mas precisa de pelo 
menos US$ 11 bilhões a US$ 14 bilhões de capital de giro, o tempo todo, para continuar 
pagando suas contas, segundo ela mesma. Há meses ela vem tentando, sem sucesso, levantar 
pelo menos US$ 5 bilhões com a venda de ativos, como a sua marca Hummer, ou com o uso 
de ativos não onerados, como operações internacionais lucrativas, como garantia para 
empréstimos. 
 



Mas os possíveis financiadores estão relutantes. A dívida da GM, antes considerada o mais alto 
grau de investimento, caiu para condição de grau especulativo, ou alto risco. Muitos 
investidores abordados para pôr dinheiro numa GM-Chrysler combinada também rejeitaram a 
proposta. Um grande investidor de capital de risco argumentou que levaria muitos anos para 
que uma empresa combinada cumprisse a previsão de cortes de US$ 10 bilhões em despesas 
anuais. Por enquanto, disse ele, é mais seguro investir na dívida da empresa do que nas ações 
dela, porque os credores têm melhor proteção que os acionistas no caso de um pedido de 
concordata. 
 
Quando a Cerberus adquiriu a Chrysler, em 2007, os mercados de capital estavam a pleno 
galope. A firma comprou a montadora basicamente de graça, em troca de assumir sua 
considerável dívida. A Cerberus esperava que, assim que fechasse o capital da Chrysler, 
pudesse fazer uma empresa menor e mais forte com a pronta ajuda de investidores de dívida. 
Acabou não sendo assim. Em dois anos, a Chrysler caiu de terceira para quinta em vendas nos 
EUA. O J.P. Morgan estima que ela tenha US$ 11 bilhões à disposição. Ela usa de US$ 3 
bilhões a US$ 5 bilhões desse montante como capital de giro para cobrir a folha de 
pagamentos, pagar fornecedores e outras contas. Sua queima mensal de dinheiro é calculada 
entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões. Isso pode aumentar com a queda na venda de 
veículos, o que sugere que a empresa fique sem dinheiro mais ou menos no fim de 2009. Para 
manter caixa, a Chrysler suspendeu planos de alguns novos produtos, um sinal de que ela vê 
um acordo com a GM como única saída. 
 
Enquanto isso, as enormes obrigações das montadoras só continuam crescendo, à medida que 
receitas e lucros encolhem. Durante muitas décadas, as chamadas Três Grandes de Detroit 
financiaram programas generosos para cuidar de ex-empregados e viúvos ou viúvas deles. A 
GM informa que dá seguro-saúde e pensão para 480.000 aposentados. A Chrysler tem 
obrigação de sustentar pelo menos 125.000 operários aposentados e suas mulheres ou 
maridos, mais dezenas de milhares do setor administrativo. 
 
Entre 2009 e 2017, a GM se comprometeu apagar US$ 64,14 bilhões em pensões para 
aposentados americanos. A Chrysler estima sua obrigação, no mesmo período, em US$ 14 
bilhões em aposentadorias, mais US$ 10 bilhões em seguro-saúde. 
 
As empresas esperam transferir a maior parte das obrigações com seguro-saúde para um 
fundo que elas concordaram em criar com o principal sindicato que representa seus 
empregados, o United Auto Workers. Embora as montadoras tenham de pôr bilhões de dólares 
nesse fundo antes de ele ser lançado, em 2010, o acordo vai permitir que elas reduzam 
bilhões de dólares em custos anuais com seguro-saúde. 
 
Os fundos de pensão de Detroit foram também duramente atingidos com a queda das bolsas 
em que eles estão em grande parte investidos. Até o fim do ano, o enorme fundo de pensão da 
GM pode baixar para um nível que levaria o governo a determinar que a empresa injete mais 
dinheiro nele. O fundo tem dinheiro suficiente para cumprir suas obrigações agora, mas um 
relatório do J.P. Morgan calcula que, por causa do comportamento recente do mercado, ele 
pode ficar com um déficit atuarial em torno de US$ 18 bilhões até o fim deste ano. A Chrysler 
não divulga mais os níveis do seu fundo de pensão. 
 
Na roda de negociações, o sentimento é que uma fusão GM-Chrysler, ainda que desafiadora 
pela complexidade, pode ser a melhor maneira de fazer com que dinheiro do governo entre na 
jogada. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out., 1 e 2 nov 2008, Finanças, p. C5. 


