
Italiana quer filiais da GM na América Latina 
 
Tudo indica que a Fiat SpA, a montadora italiana que está assumindo participação na Chrysler 
LLC nos Estados Unidos e que tenta adquirir a divisão europeia da General Motors Corp. 
procurará comprar as subsidiárias da GM na América Latina, China e Rússia para expandir sua 
área de influência.  
 
A Fiat está procurando obter não apenas a Opel, a divisão alemã da GM, como também as 
divisões da montadora de Detroit nos mercados emergentes, informaram fontes ligadas com a 
questão. A GM está negociando com empresas automotivas e investidores interessados na 
Opel e realiza conversações, em separado, com a Fiat sobre alianças que envolvem operações 
da GM como as da América Latina.  
 
A investida da Fiat com a Chrysler reconduzirá seus modelos ao mercado automobilístico 
norte-americano, ainda o maior do mundo. As novas aquisições vão ajudar a satisfazer os 
anseios do principal executivo da Fiat, Sergio Marchionne, de realizar um volume anual de 
vendas de mais de 5 milhões de automóveis.  
 
"Se Marchionne obtiver a organização da GM na China, ele terá potencialmente o volume que 
julga necessário", disse Peter Schmidt, analista da Automotive Data de Leamington Spa, na 
Inglaterra. "Ou a GM Rússia, para usar como trampolim de acesso aos países vizinhos."  
 
A Fiat, sediada em Milão, vendeu 2,15 milhões de veículos no ano passado, e a inclusão da 
Chrysler, sediada no Estado norte-americano de Michigan, vai elevar esse total para níveis 
próximos aos 4 milhões. Esse volume ainda não alcança o número que, segundo Marchionne, 
garantirá a viabilidade de longo prazo da empresa, mas a GM vendeu no ano passado 1,5 
milhão de veículos da Opel, 1,3 milhão na América Latina e 1,5 milhão na região da Ásia do 
Pacífico.  
 
"Algo mais virá"  
 
A GM diz estar aberta a ofertas pela compra da Opel, que está esgotando seus recursos e 
tentando obter € 3,3 bilhões (US$ 4,3 bilhões) em ajuda do governo alemão. A montadora 
norte-americana poderá ser obrigada também a vender ativos nos mercados emergentes, pois, 
se não conseguir um acordo extrajudicial até 1o. de junho, terá que pedir concordata. 
"Chrysler somada a Fiat não é suficiente", disse Serge Escude, analista da Cassa Lombarda de 
Milão. "Podemos esperar algo mais."  
 
Marchionne disse encarar a Opel como uma "parceira ideal" e está se concentrando agora em 
adquirir essa parte da GM, segundo reportagem publicada na semana passada no jornal 
italiano La Stampa, controlado pela Fiat.  
 
O conselho administrativo da Fiat, que se reuniu ontem para examinar os acordos com a 
Chrysler, disse também apoiar os esforços de Marchionne para comprar a subsidiária europeia 
da General Motors e que consideraria uma fusão entre as operações automobilísticas da Fiat 
com a Chrysler e as divisões européias da GM, para a formação de uma nova empresa.  
 
Simon Empson, diretor executivo da Broadspeed.com, varejista de automóveis operante pela 
internet, disse estar cético de que a Fiat possa selar uma possível compra da Opel se avançar 
no negócio com a Chrysler, e que a empresa italiana se sairia melhor descartando o acordo 
com a Chrysler, anunciado na semana passada como parte do plano do presidente dos EUA, 
Barack Obama, para salvar a indústria automobilística norte-americana.  
 
"Vejo mais vantagem para a Fiat na divisão europeia da GM", disse Empson. "Ela é 
consideravelmente mais bem administrada e tem uma linha de produtos melhor que a da 
Chrysler."  
 



A Fiat também se beneficiaria de uma aquisição das divisões da GM na Rússia, disse Schmidt, 
principalmente depois da estabilização do mercado do país, que, segundo prevê, levará ainda 
18 meses.  
 
As vendas de automóveis avançaram 26% na Rússia no ano passado. A expansão das vendas 
da GM na China desacelerou de acordo com o arrefecimento do mercado local.  
 
A Fiat detinha 9% do mercado europeu em 2008, segundo a Associação Europeia das 
Fabricantes de Automóveis. As marcas Volkswagen lideraram o grupo, com 19%, seguidas 
pelas da PSA Peugeot Citroën, com 13,2%.  
 
A compra da divisão latino-americana da GM faz sentido para o plano de Marchionne, de 
sobreviver por meio do crescimento, disse Luca Peviani, diretor executivo da administradora de 
investimentos P&G Sgr SpA.  
 
"A administração de alianças não será fácil, disse ao jornal controlado pela Fiat. "Não podemos 
errar agora; o mundo inteiro está nos observando; a responsabilidade é enorme", disse 
Marchionne.  
 
A direção da General Motors no Brasil não quis comentar a possibilidade de venda de 
operações da empresa na América Latina para a Fiat.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


