
20 de novembro, seu valor de mercado
chegou a cair para l bilhão de dólares,
menos, em termos reais, que em 1938, no
tempo da Grande Depressão. Seus títulos
com vencimento em 2033 e juro de
8,375% eram cotados a 17% do valor no-
minal, um juro efetivo de 49%.

O risco de falência da Ford, avaliada
em 2,3 bilhões à mesma hora (recupera-
ram-se, um pouco, depois de o Congres-
so acenar com a possibilidade de apreciar

um empréstimo em dezembro), é menos
imediato, mas também grande. O pacote
de 8 bilhões de reais do governo brasilei-
ro para financiar a veada de carros no
Brasil valia mais que as duas maiores
montadoras de Detroit juntas. A Chrys-
ler, companhia fechada, não consegue
tomar empréstimos e parece ir quase tão
mal quanto a GM.

Em outubro, as vendas de veículos
leves caíram, em média, 32% (gráfico



ENCALHE. Quase sem
caixa, as montadoras,
representadas pelos
presidentes Richard
Wagoner (GM, mais
à esquerda), Robert
Nardelli (Chrysler, no

( meio) e Alan Mulally
(Ford), imploram ajuda
a um Congresso reticente

Vendas de Veículos, à página 36) e a GM
teve o pior desempenho no setor, uma
queda de 45%. Se a crise imobiliária e o
preço da gasolina já obrigavam os consu-
midores a procurar veículos menos caros
e de menor consumo de combustível, a
debandada foi agravada pela sua financei-
ra, que, ante a deterioração generalizada
da confiança, elevou mais bruscamente
que as outras as exigências para conces-
são de crédito, esquecendo-se de que não
estava em condições de escolher clientes.

Apesar de sucessivas medidas de apoio
desde as campanhas "buy American"
dos anos 80, quando as montadoras ja-
ponesas começaram a surgir como sé-
rias rivais no mercado estadunidense e
foram pressionadas a limitar "volunta-
riamente" suas exportações, as Três
Grandes de Detroit encolheram cada

vez mais. Em meados dos anos 80, deti-
nham três quartos do mercado interno.
Em 2008, pela primeira vez, mais da
metade dos carros vendidos nos EUA
são de montadoras estrangeiras (gráfico
Participação no Mercado, à página 37).

De quase 40% do mercado em meados
dos anos 80, a GM caiu para meros 20%.
Tradicionalmente a maior, também foi a
que mais desperdiçou as oportunidades
de modernizar-se para enfrentar o século
XXI, por se apegar ao modelo que fez seu
sucesso no XX - ou seja, o modelo esta-
dunidense de sociedade de consumo.

Os historiadores da eco-
nomia freqüentemente
lembram-se de Henry Ford
e do fordismo como alicer-
ces do modelo econômico
que caracterizou os países
desenvolvidos no pós-guer-
ra, afastou a ameaça revo-
lucionária e permitiu déca-
das seguidas de crescimen-
to econômico e paz social.

De fato, o planejamento
cuidadoso dos métodos de
trabalho para aumentar a produtivida-
de, junto com os aumentos salariais que
incluíram os operários nos mercados
consumidores dos seus próprios produ-
tos, foi essencial para o pacto social que
uniu empresários e sindicatos em torno
de interesses comuns.

Mas essa sociedade tem outros aspec-
tos que podem parecer menos racio-
nais, mas são de importância igualmen-
te vital para sua existência. Estes não fo-
ram agregados pela empresa de Ford e
sim pelo concorrente que o superou em
seu próprio jogo: a General Motors.

Henry Ford propagou um projeto eco-
nômico e social de prosperidade ascéti-
ca e racionalmente planejada. Não foi
por acaso um dos maiores defensores da
Lei Seca: no seu mundo ideal, nada de-
veria estorvar a produtividade do traba-
lho. Na própria autobiografia, orgulha-
va-se da tirada de 1909, quando disse
que "qualquer cliente pode ter o carro
(modelo T) pintado em qualquer cor que
queira, desde que seja preto". O automó-
vel era para ele uma máquina útil, ro-
busta e durável, nem mais, nem menos.

Em contraste com o calvi-
nismo tecnológico de Ford,
baseado na frugalidade e
no adiamento da satisfação
em nome da ascensão ao
céu social, a General Mo-
tors de Alfred Sloan intro-
duziu na economia capita-
lista o hedonismo, a fanta-
sia, o desperdício e o ime-
diatismo. Criou uma divi-
são de "Arte e Cor", ofere-
ceu variedade e estilo (ain-

da que de gosto duvidoso), fez dos seus
produtos símbolos de poder e prestígio,
ou mesmo objetos de desejo sensual.
Convenceu o consumidor de que seria
uma humilhação não trocar seu carro a
cada renovação superficial de estilo de
cada uma de suas muitas marcas e mo-
delos a cada três anos.

Igualmente importante, dispensou-o
de poupar para adquirir o automóvel. Em
1919, a GM tornou-se a primeira monta-
dora a criar sua própria financeira. Henry
Ford recusou-se a imitá-la, julgando tais
mecanismos de crédito prejudiciais ao
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consumidor e à economia. Perdeu a li-
derança e conformou-se com o segundo
lugar. Sua empresa só viria a criar seu
próprio braço financeiro 40 anos depois,
por cima de seu cadáver. Foi necessária
a transformação da Ford em sociedade
anônima e a conseqüente diluição do
poder dos herdeiros.

O fordismo e a linha de montagem
foram os motores do capitalismo do sé-
culo XX, mas não teria ido muito longe
sem o sloanismo (ou pós-fordismo) e o
marketing, que lhes proporcionaram
uma estrada onde rodar. Enquanto o
primeiro aspecto da sociedade de con-
sumo, monótono e cinzento, permane-
ceu oculto por trás das paredes das fá-
bricas, o segundo, colorido e sedutor,
tornou-se seu lado visível, o símbolo
mais espetacular do American Dream.

Exemplo disso é o Cadillac CTS que o ex-
candidato republicano John McCain exi-
biu durante a campanha como símbolo
de patriotismo e valores republicanos, en-
tre os quais, presume-se, estão a ostenta-
ção e a indiferença pelo ambiente. Mas a
verdade é que esse era apenas o carro "ofi-
cial". O casal McCain possui treze veí-
culos e o mais usado é um Toyota Lexus,
cuja placa MS-BUD homenageia a cerve-
ja Budweiser, distribuída pela empresa da
esposa no Arizona. Na hora de presentear
sua filha Meghan, o casal McCain tam-
bém optou por um Toyota Prius híbrido,
capaz de fazer 25 quilômetros por litro.

Seu caso ajuda a entender o pano de
fundo da crise da General Motors em
2008: não apenas a crise de uma em-
presa, mas o de um modelo de socieda-
de. O defensor da superioridade do
American Way of Life em sua concepção
mais tradicional prefere, na prática, o
produto do concorrente estrangeiro.

Para completar a ironia, a cervejaria es-
tadunidense à qual se associou a prospe-
ridade da sua família, a Anheuser-Busch,
fundada em 1860 e líder absoluta desde
1957 (detinha 49% do mercado em

2007), foi vendida à transnacional bel-
go-brasileira InBev em 18 de novembro.

Os problemas da GM originam-se de
duas causas principais. A primeira, na
qual mais insistem liberais e ecologistas,
foi o desdém pela busca de eficiência no
consumo de combustível para prosseguir
na tradição de ostentação e desperdício.
A segunda, mais lembrada pelos conser-
vadores, são os altos custos fixos, conse-
qüência dos altos salários e dos planos de
saúde e previdência tradicionalmente
oferecidos aos seus empregados.

Depois do susto dos dois primeiros cho-
ques do petróleo, os anos 90, após o colap-
so da União Soviética e a Guerra do Golfo,
viram uma queda drástica dos preços das
commodities e dos combustíveis. A Euro-
pa e o Japão sabiam que isso não duraria



para sempre e continuavam a
incentivar a racionalização do
consumo de energia, taxando
os combustíveis" e apoiando a
pesquisa que levou aos motores
híbridos gasolina-elétricos. Já a
indústria dos EUA negou as evi-
dências da necessidade de de-
sacelerar o aquecimento global
pela diminuição do consumo e
da iminente escassez de petró-
leo para voltar-se ao que sabia
fazer melhor, o desperdício. In-
ventou o mercado de utilitários
esportivos (SUVs), desdenhou
os híbridos e voltou a elevar o
consumo médio por quilôme-
tro dos veículos, que caíra nas
décadas anteriores.

Robert Lutz, que já trabalhou
nas três montadoras de Detroit
e hoje é vice-presidente de De-
senvolvimento de Produtos da GM, dis-
se a jornalistas que a teoria do aqueci-
mento global "não passa de um pote de
m..." Seu blog ridicularizou as políticas
em favor de veículos menores e mais efi-
cientes: "É como enfrentar o
problema da obesidade obri-
gando os fabricantes de roupa
a vender tamanhos menores".
Ainda em 2004, dizia que hí-
bridos como o Toyota Prius
eram apenas uma "curiosida-
de interessante", bons apenas
para "relações públicas". Em
vez de concentrar-se no essen-
cial para a sobrevivência da
empresa e do planeta, gastou milhões no
lobby contra a economia de combustível
e o Protocolo de Kyoto e diluiu investi-
mentos na "revitalização" superficial de
treze marcas - Buick, Cadillac, Chevro-
let, Daewoo, GMC, Holden, Hummer,
Opel, Pontiac, Saab, Saturn, Vauxhall e
Wuling. A bem da verdade, abriu mão de
uma, a Oldsmobile, encerrada em 2004.

Era como se acreditassem que o capi-
talismo estadunidense derrotara não só o
socialismo soviético, como também a me-
teorologia, a geologia, a física e a aritmé-
tica. A "nova economia" podia tudo. Adu-
lados por analistas e jornalistas econômi-
cos, inúmeros empresários e investidores
agiram como se acreditassem que o pa-
drão de consumo dos EUA dos anos 90
serviria a todo o mundo, quando nem se-
quer poderia durar muito no próprio país.

Ponderar riscos, consultar cientistas,
considerar os consensos das classes
dominantes em outros países? Para usar
a frase feita em inglês, men never ask for
directions (homens não perguntam o ca-

minho) - mesmo se só
têm um mapa dos anos
50 para se orientar.

Ao atingirem o ápice,
logo após a virada do mi-
lênio, as duas inovações
características do sloa-
nismo da GM, a socie-
dade do desperdício e o
crédito ao consumidor,
estavam chegando a seus

limites. Com o preço da gasolina em alta,
veículos mais econômicos (e de melhor
qualidade) vieram a ser preferidos até por
consumidores abastados e indiferentes às
evidências cada vez mais assustadoras do

aquecimento global, como pa-
rece ser o caso de McCain. Com
o estouro da bolha hipotecária,
inflada de improviso pelo Fed
para substituir a da "nova eco-
nomia", o outro sustentáculo do
sistema foi para o brejo, visto
que a poupança das famílias es-
tadunidenses reduziu-se a quase
zero e o crédito dependia da ga-
rantia ilusória da valorização das
ações e dos imóveis.

A isso soma-se o alto custo de
mão-de-obra, conseqüência do
sucesso já passado. Acossadas
pela concorrência estrangeira,
as Três Grandes já não são tão
grandes, mas arcam com acor-
dos trabalhistas, aposentadorias
e pensões herdadas de quando
eram muito maiores, mais for-
tes e mais saudáveis e a produti-
vidade dos EUA era tão superior

à da Europa e do Japão que suas empresas
podiam oferecer melhores condições sem
se preocupar com sua competitividade.

Não que hoje os operários europeus e
japoneses trabalhem em condições muito
inferiores a seus pares estadunidenses. A
grande diferença é que suas empresas não
precisam se preocupar com despesas mé-
dicas e aposentadoria. No Japão e na Eu-
ropa, o Estado se encarrega em boa parte
ou totalmente desses dois aspectos. Além
disso, é menor a pressão para se consumir
acima das possibilidades reais, o que per-
mite às famílias complementar sua segu-
rança com uma poupança mais sólida.

Alterar esse quadro da noite para o dia é
inimaginável. O mandato de Barack Oba-
ma pode não bastar, a GM nem sequer
pode esperar por seu início e antecipar o
resgate não é fácil. O presidente eleito e



boa parte da bancada democrata, ligada
aos interesses das empresas e sindicatos
industriais, propuseram ajudar as Três
Grandes com um empréstimo-ponte de
25 bilhões de dólares, tirado do pacote
de 700 bilhões para o sistema financeiro,
para que segurem as pontas até a posse
do novo governo.

Mas os republicanos, maioria no Se-
nado até dezembro, querem que as em-
presas se virem com os 25 bilhões já
aprovados para investimento em econo-
mia de combustível. Se não bastar, que
tentem a concordata. Se duas décadas de
prosperidade não bastaram para se ajus-
tar, como acreditar que darão a volta por
cima em um período de recessão? Boa
parte do público os apoia.

Ante a frieza do Congresso e do público,
a GM divulgara no YouTube um vídeo as-
sustador, no qual sugere uma explosão
nuclear a incinerar o país inteiro a partir
de Detroit. Pretende convencer o públi-
co de que salvá-la é bom negócio ("pode-
mos emprestar 25 bilhões agora ou per-
der 156 bilhões depois") e persuadi-lo a
"contatar seu membro do Congresso".

Segundo a peça publicitária, as Três
Grandes empregam diretamente 229 mil
estadunidenses, sustentam 775 mil apo-
sentados e pensionistas e pagam planos
de saúde para 2 milhões. No ano passa-
do, faturaram 693 bilhões de dólares, pa-
garam 10 bilhões em impostos e compra-
ram 156 bilhões em autopeças, matérias-
primas e serviços, graças aos quais foram
pagos 54 bilhões em salários a 610 mil
outros trabalhadores. Suas vendas sus-

tentaram 14 mil revendedores, que pa-
garam 35 bilhões a 740 mil empregados.

Por suas contas, o colapso de Detroit re-
duziria a renda pessoal nos EUA em 151 bi-
lhões e a do governo em 60 bilhões no pri-
meiro ano (considerando também os dois
seguintes, 398 bilhões e 156 bilhões, res-
pectivamente) e acabaria com 3 milhões
de empregos (incluindo 974 mil de forne-
cedores e 1,7 milhão de outros empregos
indiretos). Representaria um aumento de
2% na taxa de desemprego e uma queda
de 4% no PIB - além de fazer os EUA "de-
penderem de outras nações para produzir
em massa em caso de guerra".

A alegação relativa à segurança na-

cional não convence. Há muito as Três
Grandes não fabricam veículos milita-
res, deixados a especialistas.

O resto é pelo menos meia-verdade,
embora o espaço vago possa vir a ser
ocupado por empresas estrangeiras que
montam veículos e compram insumos
no país. No caso da Toyota, 60% dos
carros vendidos nos EUA são montados
em fábricas norte-americanas, que
compram 30 bilhões anuais em autope-
ças, geram 400 mil empregos indiretos
e, ao contrário das concorrentes de De-
troit, não demitiram um só dos 43 mil
empregados por causa da crise.

Mas o momento é o pior possível
para uma retração, mesmo temporária,
do emprego. As montadoras estrangei-
ras levarão anos para construir fábricas
e verticalizar a produção. Nesse perío-
do, um grande número de postos de tra-
balho - talvez a metade dos 3 milhões
alegados -, será perdido, perspectiva as-
sustadora no que já é um ambiente de
recessão. Além disso, o Estado terá de
arcar com auxílio médico e previdenciá-
rio às famílias desamparadas.

Mesmo assim, o Congresso recusou-se
a assinar um cheque em branco. Na tarde
de 20 de novembro, os executivos das
Três Grandes voltaram a Detroit com a
missão de preparar um plano claro de
aplicação do eventual empréstimo até 2
de dezembro, a ser apreciado até o dia 8.
Depois, é com Obama, em janeiro.

O apoio será inútil se não convencer o pú-
blico de que essas empresas chegarão a
sair da UTI e a andar com as próprias per-
nas. Poucos comprarão carros novos de
uma empresa agonizante, correndo o ris-
co de perder a garantia e o valor de reven-
da. Se Washington quiser mesmo salvar
Detroit, a conta sairá por muito mais que
25 bilhões de dólares. Por si só, o emprés-
timo é uma ponte para lugar nenhum.

Pergunta-se se Tio Sam quer assumir
as obrigações previdenciárias e de saúde
das montadoras, injetar capital e mudar a
maneira como são dirigidas - uma estati-
zação, ainda que sob outro nome - ou en-
contrar grupos capacitados, provavelmen-
te estrangeiros, para essa tarefa. A indiana
Tata interessou-se por parte da Chrysler,
a SolarWorld, empresa alemã de energia
solar, quer a Opel, divisão da GM. Em
qualquer dos casos, será preciso afastar-se
do que o mundo se acostumou a ver como
o capitalismo à maneira dos EUA. •
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