
GM estuda vender Pontiac, Saab, Saturn e Hummer 
 
A General Motors Corp., empenhada em reduzir os custos para receber US$ 12 bilhões em 
empréstimos governamentais, está examinando a possibilidade de se desvencilhar de suas 
marcas Saturn, Saab e Pontiac, além da Hummer, segundo fontes que acompanham a 
negociação.  
 
A venda ou a extinção de marcas propiciaria uma economia de recursos e reduziria a 
sobreposição, num momento em que a montadora, a maior dos EUA, enfrenta dificuldades 
para evitar ficar sem capital de giro até o final do ano, segundo fontes que preferiram não ter 
seus nomes divulgados porque nenhuma decisão chegou a ser tomada. As outras marcas da 
GM nos Estados unidos são Chevrolet, GMC, Buick e Cadillac.  
 
A reavaliação da divisão Pontiac, operante há 82 anos e uma das primeiras da GM, mostra o 
alcance do plano de sobrevivência que a montadora entregará ao Congresso dos EUA no 
próximo dia 2 de dezembro, para mostrar que a GM tem capacidade de amortizar uma possível 
ajuda do governo norte-americano. A GM também pretende reduzir os níveis de endividamento 
e os custos por funcionário sindicalizado da ativa e aposentado.  
 
O principal executivo da montadora, Rick Wagoner, tem de cumprir o prazo fixado pela 
presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, e pelo líder da maioria no Senado, o 
democrata Harry Reid. O Congresso norte-americano marcou uma audiência para o próximo 
dia 5 de dezembro sobre o socorro de US$ 25 bilhões à indústria automobilística e deverá 
votá-lo na semana seguinte.  
 
O porta-voz da GM Steve Harris preferiu não comentar nada sobre os pontos que poderão 
constar do plano da montadora, sediada em Detroit.  
 
Risco de zerar o caixa  
 
Os diretores deverão analisar a proposta para o futuro da empresa entre 30 de novembro e 1º 
de dezembro. A montadora vai preparar um documento público de 12 páginas e um plano 
confidencial, mais detalhado, de cerca de 80 páginas com material de fundamentação, 
segundo fontes. A GM informou no último dia 7 que, até o final do ano, poderá ficar com 
menos dos US$ 11 bilhões que constituem o mínimo de recursos necessários para a 
companhia pagar suas contas mensais.  
 
Detento de oito marcas nos Estados Unidos, a GM, é a montadora com maior número de selos 
no país, comparativamente aos quatro da Ford Motor. e aos três da Chrysler. A divisão 
Hummer foi posta à venda em junho. A GM concordou em eliminar a marca Oldsmobile, no 
mercado havia 103 anos, em 2000, devido à queda das vendas.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28, 29 e 30 nov. 2008, Empresas & Negócios, p. 
C5. 


