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Rick Wagoner, presidente da gm, aposta no carro elétrico Volt para recuperar a montadora — 
com previsão de lançamento apenas em 2010. 

Estamos aqui hoje porque cometemos erros. Forças além do nosso controle trouxeram-nos ao 
limite." Com essa frase, Richard Wagoner Jr., presidente da General Motors, maior montadora 
do mundo, iniciou seu discurso no Senado dos Estados Unidos no dia 4 de dezembro. De pires 
na mão, Wagoner pedia ajuda financeira ao governo americano em mais uma demonstração 
do ocaso de um dos símbolos do sonho americano. Depois de perder mais de 70 bilhões de 
dólares nos últimos cinco anos, a GM precisa de uma injeção urgente de 4 bilhões, sob o risco 
de fechar as portas até a virada do ano. No entanto, o que chama a atenção em mais esse 
trágico capítulo da história da empresa não é apenas o humilhante pedido de ajuda, mas as 
medidas que seus executivos pretendem tomar para evitar a falência. Em um dossiê de 37 
páginas, Wagoner detalhou aos parlamentares americanos um plano de reestruturação que 
prevê redução de seu portfólio de marcas, fechamento de fábricas e concessionárias, 
renegociação de acordos com sindicatos e produção de veículos mais econômicos. Em suma, 
medidas que a GM poderia ter tomado há muitos anos, quando enfrentou situações parecidas -
a montadora foi dada como praticamente falida em 1987, 1992 e 2005. "Esta crise parece ter 
colocado um ponto final na histórica leniência da General Motors", afirmou a EXAME John 
Monk, da Autopolis, consultoria americana especializada no setor automotivo. A questão, hoje, 
é o quão trágica e dolorosa será essa transição na história da companhia.  
 
Momentos de crise econômica aguda como a atual geralmente são associados de pronto a seus 
efeitos mais nefastos, como queda no lucro das empresas, baixa produtividade e demissões 
em massa. No entanto, para muitos economistas, tais períodos têm um lado positivo: o de 
depurar o universo dos negócios de práticas de gestão atrasadas e pouco eficientes -numa 
espécie de processo darwinista. É o que ocorre com a GM e outros dinossauros do capitalismo 
americano que se arrastam em meio à crise atual. A lógica não é diferente da ensinada nas 
aulas de biologia: em situações-limite, somente os mais aptos, dotados de estratégias mais 
eficientes de sobrevivência, resistem. Longos períodos de euforia econômica costumam jogar 
para baixo do tapete males como excesso de burocracia, falta de agilidade, custos elevados e 
carência de inovação. É somente quando a maré baixa que essas mazelas ficam expostas. 
"Períodos de retração econômica são um mal necessário, que recompensa quem tem melhores 
práticas de gestão", diz Alexandre Fialho, da Fundação Dom Cabral. Um recente estudo da 
consultoria McKinsey com 1 300 empresas americanas após a última recessão mundial, em 
2001, dá uma idéia dessa luta pela sobrevivência. Segundo o relatório, 40% das companhias 
que ocupavam posição de liderança em seus mercados acabaram rebaixadas para as últimas 
posições. Ao mesmo tempo, 15% das empresas que ocupavam as 30 últimas colocações 
conseguiram galgar posições. Isso porque, por se encontrar em melhor saúde financeira no 
período pré-crise, elas puderam aproveitar o ciclo de baixa no mercado para fazer aquisições e 
expandir seus negócios. 

 
Mesmo tratando-se de problemas bastante específicos, é possível reconhecer traços comuns às 



empresas em apuros. No caso da General Motors, pode-se dizer que a montadora foi vítima do 
próprio gigantismo. Dona de aproximadamente 23% do mercado americano, a GM se 
comporta como se ainda detivesse os 50% de participação que concentrava nos anos 60. Sua 
rede de concessionárias tem 6 450 lojas, ao passo que a Toyota, que ocupa a vice-liderança 
em vendas no país, possui 2 800. O portfólio de marcas da GM nos Estados Unidos também é 
desmedido: são oito, ante três da Toyota. Para justificar seu tamanho, a montadora produz 
nada menos que 48 modelos de veículo -com uma enorme semelhança entre uns e outros. "O 
problema da GM está em sua visão de mundo", afirma Monk, da Autopolis. "Seus executivos 
continuam confiando que seu tamanho é garantia de sucesso." Tal percepção fica mais clara 
quando se analisa o comportamento recente da montadora. Para sair do lamaçal em que se 
encontra, a GM aposta tudo no lançamento de um carro elétrico, o Volt, que -se o pior não 
acontecer e se os planos forem mantidos -chegará ao mercado em 2010. A montadora investiu 
1 bilhão de dólares no projeto, mas estima-se que levará anos até que o Volt faça seu primeiro 
dólar de lucro. A estratégia tem causado ceticismo mesmo entre as partes interessadas. "A GM 
acredita que o Volt será uma espécie de Ford T, capaz de revolucionar a indústria", afirmou a 
EXAME um concessionário americano insatisfeito. "Como é possível que um único carro seja 
capaz de salvar uma empresa que fatura 180 bilhões de dólares?"  
 
Mazelas expostas  

 
 
Não por acaso, os executivos da GM têm sido obrigados a se confrontar com uma dura 
realidade: os americanos hoje fogem dos carros da montadora. Apenas seis modelos da GM 
constam da lista dos 20 carros mais vendidos dos Estados Unidos. "O problema da GM não é 
apenas uma questão de custos mas também de receita, que vem caindo", diz Dan Levinthal, 
especialista em gestão de empresas da escola de administração Wharton, da Universidade da 
Pensilvânia. Mais do que uma simples questão de gosto, prevalece entre os consumidores 
americanos a percepção de que os carros da GM são de má qualidade -ainda que a empresa 
seja capaz de produzir automóveis no mesmo padrão de marcas consagradas, como BMW e 
Land Rover. O Chevrolet Malibu, um dos poucos modelos de sucesso recente da GM, recebeu 
melhor classificação que o rival Honda Accord em termos de design e desempenho segundo a 
consultoria JD Power & Associates. Mesmo assim, a GM precisou oferecer um desconto de 1 
370 dólares por carro para aumentar suas vendas. "A GM está diante de uma luta inglória", diz 
Levinthal. "É muito difícil reverter uma imagem cristalizada por anos de negligência e 
arrogância."  
 
A decadência de um gigante obviamente causa espanto. No entanto, é consenso entre 
especialistas que as empresas que mais padecem com crises são as que já vêm mergulhadas 
em uma série de trapalhadas -cujo final só pode ser o desastre. O que aconteceu com o 
Citigroup é emblemático desse tipo de comportamento. A frenética seqüência de aquisições 
verificada nos últimos dez anos transformou o Citi no maior e mais poderoso banco privado do 
mundo, com ativos da ordem de 2 trilhões de dólares, mas acabou deixando atrás de si uma 
estrutura inchada, burocrática e com níveis ínfimos de integração -terreno fértil para a 
proliferação de ervas daninhas, como feudos impenetráveis e controle interno pouco rigoroso. 
Diante desse cenário, não surpreende que um executivo de determinada área raramente 
soubesse o que se passava no restante do banco -mesmo que o executivo em questão fosse o 
presidente da instituição. Foi com certo estupor, por exemplo, que o então comandante do Citi, 
Charles Prince III, recebeu, em setembro de 2007, a notícia de que o banco detinha cerca de 
40 bilhões de dólares em títulos hipotecários, a maioria deles podre. Poucas semanas mais 
tarde, o Citi registrou o primeiro de uma série de prejuízos gigantescos relacionados ao 
subprime, que quase levaram o banco à lona. A crise, claro, vitimou outros bancos de varejo 
nos Estados Unidos, mas nenhuma instituição teve suas feridas tão expostas quanto o Citi. Ao 
longo dos últimos anos, o banco foi espantosamente negligente com o controle de riscos. A 
mesa de operações, que chega a movimentar 10 bilhões de dólares por dia, respondia a um 
único executivo, que tinha liberdade para autorizar a aquisição de títulos podres para elevar os 
resultados do banco -algo impensável entre instituições desse porte. "O Citi era uma bomba-
relógio", disse a EXAME Sydney Finkelstein, especialista em estratégia da Tuck School of 
Business. "A crise apenas expôs suas fraquezas."  
 



Apesar de ter se alastrado por diversos setores da economia americana, é no varejo que a 
turbulência financeira vem demonstrando seu caráter mais darwinista. Grandes redes, como 
Wal-Mart e Best Buy, calcadas no forte controle de custos e em ganhos globais de escala, têm 
passado praticamente incólumes pela crise, ao passo que alguns de seus principais 
concorrentes vêm enfrentando dificuldades. Desde o início do ano, nove redes de varejo 
fecharam as portas, e a estimativa é que outras dez entrem em concordata no primeiro 
semestre de 2009. "A maioria dessas companhias já vinha enfrentando problemas antes da 
crise", diz James Wright, especialista em administração de empresas da Universidade de São 
Paulo. "Nesses casos, a crise foi apenas um catalisador." A Circuit City, segunda maior rede de 
varejo de eletrônicos dos Estados Unidos, com faturamento em torno de 12 bilhões de dólares, 
faz parte desse grupo. Em 2006, a empresa entrou numa ferrenha disputa de preços com o 
Wal-Mart -e perdeu. A briga custou 90 milhões de dólares aos cofres da Circuit City, que, para 
estancar a sangria, demitiu 3 400 dos funcionários mais bem pagos. O problema é que eram 
justamente esses os empregados que geravam os maiores lucros para a companhia, pois eram 
especializados em oferecer serviços extras, como garantias e assistência técnica. Resultado: 
sem atendimento diferenciado, os clientes sumiram, e o rombo, que já era grande, ficou 
maior. Depois de registrar prejuízo de 240 milhões de dólares, a Circuit City foi colocada à 
venda em maio, mas já era tarde. Com o agravamento da crise, a Blockbuster, único 
comprador interessado, desistiu de sua oferta de 1 bilhão de dólares pela rede. No dia 10 de 
novembro, a Circuit City sucumbiu e pediu concordata.  
 
Para não ter de provar do mesmo remédio amargo que a rede Circuit City, muitas empresas 
têm se apressado em corrigir - ou ao menos amenizar -suas mazelas mais evidentes. No 
Yahoo!, o agravamento da crise precipitou a saída do fundador Jerry Yang do comando da 
empresa, em novembro deste ano (o site ainda está à procura de um substituto). Nos 17 
meses em que esteve à frente da companhia, Yang, que criou o Yahoo! com David Filo em 
1995, não conseguiu reverter a queda nos lucros verificada nos últimos três anos. Ao focar seu 
negócio no setor de mídia, o Yahoo! deixou de criar oportunidades de crescimento em seu 
maior filão: a internet. Com isso, o site vem perdendo a batalha para concorrentes como 
Google e MySpace, mais inovadores. Por arrogância, orgulho ou puro azar, Yang recusou uma 
oferta da Microsoft de 47,5 bilhões de dólares pelo site por considerá-la insuficiente, o que 
enfureceu os acionistas do site. Quando tentou voltar atrás, em meio à crise, sua empresa 
valia um terço do avaliado anteriormente. "Sem comprador ou um produto arrasador, o Yahoo! 
pode perder seu fôlego financeiro já no ano que vem", diz o analista de um grande banco de 
investimento. A peneirada provocada pela recessão está só começando. E nesse processo, 
como sempre, os fracos não terão vez. 
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