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DETROIT, NO ESTADO AMERICA-
no de Michigan, foi durante um século
a capital mundial do automóvel. Hoje,

a cidade que sedia as três maiores montado-
ras dos Estados Unidos - GM, Ford e
Chrysler - é o epicentro de uma das maiores
crises da indústria automobilística. Com dívi-
das bilionárias e perspectiva de vendas em
queda em função de uma recessão no país, as
três gigantes buscam socorro do governo
americano, alegando que, se forem à lona, mi-
lhões de empregos podem evaporar de suas
históricas linhas de produção. Parte da salva-
ção das companhias, porém, deve vir de locais
bem distantes da capital Washington. Segun-
do levantamento do banco Morgan Stanley,
obtido pela DINHEIRO, o combustível para a
recuperação das montadoras será cada vez
mais oriundo dos mercados de países emer-
gentes, especialmente Brasil, China e Rússia.
Neles, diferentemente do que acontece nos

EUA, as vendas de automóveis devem man-
ter-se em alta. E, num fato inédito, até mesmo
ultrapassar, em número de unidades, as do an-
tes inalcançável mercado americano. Quando
isso vai acontecer? Segundo o Morgan Stan-
ley, por volta de 2011. A revista inglesa The
Economist, no entanto, garante que já em
2008 os consumidores emergentes terão com-
prado mais veículos que os americanos, com-
putando também veículos leves de carga,
como picapes e vans.

Os números apontados pelo banco impres-
sionam pela velocidade em que está sendo fei-
ta essa ultrapassagem. Eles mostram que em
2005 os EUA vendiam 10,21 milhões de carros
de passeio a mais que todos os BRICs (sigla
para Brasil, Rússia índia e China) juntos.
Neste ano, de acordo com o Morgan, essa dife-
rença deve cair para apenas 1,35 milhão. Em
2011, os quatro principais emergentes soma-
rão vendas de 13,598 milhões de carros, um
milhão a mais que as dos norte-americanos. A
melhor notícia para Brasil e companhia é que



o desenvolvimento do setor au-
tomotivo ainda oferece espaço
para expansão dos resultados a
médio e longo prazo. Segundo o
levantamento, enquanto nos
EUA para cada mil habitantes
existem mais de 900 carros, no
Brasil há apenas 130 veículos,
na China menos de 30 e na
índia, apenas dez. Adicione a isso a situação
econômica mais sólida dos emergentes para
enfrentar a crise atual e está dada a receita
para o aumento em sua participação no merca-
do mundial de automóveis.

Injeções financeiras obtidas com lucros
nos países emergentes já são, há alguns
anos, uma realidade nas contas das grandes
montadoras, e não só as americanas. O estu-

do do Morgan Stanley cita textualmente o
Brasil como um eldorado de bons resultados
para as montadoras, com forte impacto posi-
tivo em seus balanços globais. Em relatório
de outubro, sobre o resultado do terceiro
trimestre da Fiat, a instituição lembra que a
filial brasileira foi o principal trunfo da com-
panhia italiana em um bem-sucedido plano
de recuperação. "A Fiat Auto continua a ser
salva pelo Brasil", afirma o documento,
como prova da importância da filial, que já
vende mais do que a própria matriz.

Esse aumento na importância dos emer-
gentes no mercado mundial de veículos já
não passa despercebida. A própria atitude
das grandes montadoras deixa isso às claras.
Ao se voltar para os BRICs em busca de re-
cursos, a indústria demonstra que a satura-
ção nos países desenvolvidos é tamanha que

se torna imprescindível mudar o eixo dos ne-
gócios para os emergentes. As filiais, por
sua vez, tencionam capitalizar sobre essa
situação. "Hoje o Brasil é o terceiro mais im-
portante mercado para a Ford, atrás apenas
dos EUA e do Reino Unido", disse à DI-
NHEIRO o presidente da montadora no
País, Marcos de Oliveira. Nessa esteira,
crescem também a participação e a influên-

cia das subsidiárias no grupo. Oli-
veira explica que a Ford do Brasil
já é "auto-sustentável". Financia,
portanto, sua própria atividade e
ainda contribui para a matriz, en-
viando parte de seus lucros. Em
setembro, a filial brasileira fechou
seu 19° trimestre seguido de resul-
tado positivo.

A situação da Ford é muito se-
melhante àquela em que se encon-
tra a GM, a maior montadora do
mundo. Embora atravesse uma
grave crise nos EUA, ela acumula
resultados positivos no Brasil. A
matriz alertou que pode ficar sem

caixa para operar até o fim do ano, mas no
Brasil a GM acumula aumento de 16,2% nas
vendas entre janeiro e outubro deste ano,
ante os mesmos meses de 2007. Há alguns
dias, o presidente da filial brasileira, Jaime
Ardila, afirmou que estão mantidos os inves-
timentos de US$ 1,5 bilhão aprovados para o
País. Mais do que isso, irá no início de 2009 a
Detroit pleitear autorização para gastar
mais US$ l bilhão no Brasil. "Nossos proje-
tos precisam de autorização da matriz, mas
isso não significa que os recursos para tanto
dependam dela", disse.

O otimismo é pragmático na GM como é na
Ford. Prevendo uma redução no crescimento
da demanda brasileira em função da crise glo-
bal, a empresa de Ardila revisou de US$ 11
bilhões para US$ 9,5 bilhões sua expectati-
va de faturamento neste ano no Brasil.
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