
Acordo garante recurso para financiamentos 
 
A Chrysler obteve aprovação provisória do tribunal de falências para entrar em acordo com a 
GMAC para fornecer financiamento para as concessionárias e os clientes comprarem veículos.  
 
O advogado da Chrysler, Kevyn Orr, do escritório Jones Day, disse ontem ao juiz de Falências 
Arthur Gonzalez numa audiência em Manhattan que um acordo foi alcançado entre a empresa, 
sua afiliada Chrysler Financial e GMAC e que os documentos seriam submetidos ao tribunal 
ainda ontem. Gonzalez aprovou os pactos, para os quais pende uma revisão do pedido.  
 
"Os devedores, com a ajuda do Departamento do Tesouro, determinaram que a GMAC era a 
melhor opção num mercado de crédito limitado para prover financiamento para a Chrysler e as 
concessionárias numa base de continuidade das operações", informou a Chrysler em 
documentos judiciais.  
 
A montadora com sede em Auburn Hills, Michigan fechou um acordo com a GMAC para 
fornecer empréstimos para suas concessionárias e clientes depois que a afiliada Chrysler 
Financial parou de financiar novas compras feitas pelas concessionárias da Chrysler em 1 de 
maio.  
 
Ameaça de morrer  
 
Cerca de 62% das concessionárias da Chrysler e metade dos consumidores que compraram 
veículos da Chrysler fizeram empréstimos com a Chrysler Financial, conforme os documentos 
judiciais. Os termos do acordo são mantidos em sigilo.  
 
Michael Keegan, vice-presidente de vendas da Chrysler, testemunhou que a rede de 
concessionárias da empresa "cessará de existir sem financiamento" para a compra de carros 
no atacado.  
 
O acordo da Chrysler com membros do sindicato como parte de sua venda para a Fiat vencerá 
em 2015, conforme um documento entregue ontem para o Tribunal de Falências em 
Manhattan que fornece detalhes adicionais da transação.  
 
Quaisquer mudanças feitas no contrato serão conduzidas por arbitragem obrigatória, excluindo 
a possibilidade de greves ou paralisações que com frequência ocorrem no fim de um contrato 
quando um novo contrato não entra em vigor.  
 
Pelo acordo de venda para a Fiat, a Chrysler vai transferir US$ 225 milhões para sua empresa 
holding, que é de propriedade da Cerberus Capital Management. A transferência é por uma 
quantia correspondente ao empréstimo concedido para a Auburn Hills Owner.  
 
Venda da sede  
 
A Auburn Hills Owner, uma entidade de propriedade da Cerberus, havia comprado a sede da 
empresa por US$ 325 milhões em 2007, segundo uma notícia do Wall Street Journal.  
 
A Cerberus, uma empresa de investimento de US$ 24 bilhões fundada pelo bilionário Stephen 
Feinberg, comprou a Chrysler da alemã Daimler em agosto de 2007 - a montadora alemã 
desistiu de tocar a empresa após uma parceria que durou oito anos.  
 
A empresa detinha 51% do capital da GMAC, mas reduziu seu controle de ações com direito a 
voto para menos de 15% depois que a GMAC tornou-se um banco em troca de assistência 
federal.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 13 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C2. 


