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Pronta para recorrer à lei de proteção contra credores, a General Motors prepara-se também 
para encolher. Uma nova empresa está prestes a surgir. Muito menor e menos americana do 
que aquela que em mais de 100 anos transformou-se em um dos maiores símbolos do 
capitalismo americano. Apesar de despontar como uma das partes mais ativas do que se 
constituirá na nova GM, a operação brasileira começa a perder participação no mercado.  
 
O futuro da GM pós-concordata ainda está cercado de incógnitas. Uma delas é a venda da 
Opel, a divisão europeia da companhia. A operação com sede na Alemanha é um dos ativos 
mais valiosos, mesmo com a perspectiva de prejuízos iminentes. O futuro das operações na 
América do Sul, que vinham garantindo à companhia não apenas rentabilidade como também 
dinamismo, também é desconhecido.  
 
A questão da venda da Opel deverá ser resolvida em breve. Mas se uma empresa como a Fiat 
adquirir o braço europeu da GM e a operação brasileira não entrar no negócio, como chegou-se 
a cogitar, a equipe de engenharia da GM do Brasil terá pela frente um enorme desafio. À 
exceção de poucos carros projetados pela própria filial brasileira, como é o caso do Celta, 
todos os modelos lançados no Brasil durante os 84 anos da história da companhia no país 
foram criações europeia Opel. "É possível até que a GM do Brasil consiga licença da Fiat para 
continuar usando a linha Opel, mas as variáveis estão todas muito indefinidas; por isso é 
muito cedo para avaliar", afirma a consultora Letícia Costa, vice-presidente da Booz & 
Company.  
 
Se não for dessa forma, com a venda da Opel, subsidiárias da GM que dependem dessa 
divisão, como a do Brasil, terão que buscar inspiração em outras filiais, como a China ou 
mesmo Coreia, onde a GM conta com boa fonte de criação de modelos compactos, da marca 
Daewoo. No caso brasileiro, a saída poderá ser aproveitar o alto grau de conhecimento da 
engenharia local para intensificar o desenvolvimento de produtos internamente. 
 
Em relação à filial brasileira, de vital importância para uma nova GM, outras questões ainda 
estão na mesa. Como diz um tradicional revendedor que prefere não se identificar, a empresa, 
no Brasil, ainda terá que trabalhar "o day after" da concordata. Isso significa um esforço 
adicional para tentar diminuir inevitáveis arranhões na imagem da marca. Publicamente, até 
agora a direção da GM do Brasil não poupou esforços para tratar a operação sul-americana 
como uma atividade "descolada" da crise na matriz.  
 
Mas nem todos perceberam que nos últimos meses a montadora perdeu espaço no mercado 
brasileiro. Depois de dois anos consecutivos com fatias em torno de 20%, ao longo do primeiro 
quadrimestre deste ano a participação da GM no mercado brasileiro diminuiu para 18%. Em 
2004, ano em que conseguiu ser líder, a GM tinha 24% das vendas. Agora Volkswagen e Fiat 
estão na frente.  
 
Não é só a imagem de uma empresa concordatária que pesará daqui para a frente na escolha 
do consumidor. Embora seja dona de uma das mais completas e variadas linhas de automóveis 
do mercado brasileiro, a General Motors começa a ter de enfrentar a necessidade de 
modernização, principalmente de motores. "Embora completa, a linha já está antiquada", 
afirma um analista de mercado que prefere não se identificar.  
 
É certo que a empresa tem investimentos em andamento. Inclusive em motores, uma fábrica 
está em plena fase de construção em Joinville (SC). Mas, por outro lado, a montadora depende 
ainda de liberação de financiamento do BNDES para a fábrica de Gravataí (RS) para colocar 
em prática um projeto indispensável para não perder mais espaço para os concorrentes: a 
renovação da linha de carros compactos.  
 
No mapa da GM, as fábricas do Brasil fazem parte de um grupo que reúne América Latina, 
Oriente Médio e África (LAAM, na sigla em inglês), que vinha dando lucro até o último 



trimestre. Letícia Costa aponta o risco de, sozinha, a LAMM não conseguir escala suficiente 
para gerar os recursos necessários aos investimentos e manter competitividade.  
 
Trabalhar em regiões rentáveis como o Brasil na fase pós-concordata não será um problema, 
segundo o presidente da Delphi na América do Sul, Gábor Déak. O executivo fala com 
propriedade, já que o mesmo aconteceu com a Delphi, uma empresa que pertenceu à GM até 
1999 e cuja matriz, nos Estados Unidos, recorreu ao capítulo 11 da lei de falências americana 
há três anos. "Nós continuamos trabalhando normalmente no Brasil e a Delphi continuou 
crescendo nessa região", destaca Déak. "Por isso não achamos que a GM Mercosul deixará de 
existir", completa o executivo.  
 
A diferença é que enquanto a Delphi, fabricante de autopeças, fornece para a indústria, o 
cliente da GM é o consumidor final, que muito provavelmente poderá ser influenciado pelas 
marcas concorrentes, que se aproveitarão da notícia da concordata. Em casos como esse os 
vendedores não costumam perdoar. "Assim como nós dizíamos para o cliente que ele teria 
dificuldades para encontrar peças se comprasse os carros das montadoras francesas que 
chegavam no Brasil, não tenho dúvidas de que o vendedor dessas marcas agora dirá ao 
consumidor que ele corre riscos se comprar de uma empresa que entrou em concordata", 
afirma Munir Faraj, antigo vendedor GM que hoje comanda uma loja independente.  
 
O lojista de São Paulo conta que o cliente já começa a citar o problema nos EUA. 
Recentemente, após receber o valor de avaliação do seu carro da GM usado, um cliente 
questionou: "Você está oferecendo menos pelo meu carro porque o fabricante está indo à 
falência?" Não é o que pensa o presidente da Associação dos Distribuidores Chevrolet (Abrac), 
Armando Boscatin. Segundo ele, no começo das notícias da concordata havia dúvidas. "Mas 
tudo ficou claro quando o presidente da GM do Brasil explicou que a concordata não atinge o 
Brasil", destaca.  
 
Para os observadores do mercado automotivo, o cenário de hoje indica que a GM vai ter de 
encolher nos Estados Unidos e que as regiões da LAMM e da Ásia continuarão fortes. Mas 
faltam peças no jogo de uma companhia que não quer sair de cena entre os maiores 
fabricantes de veículos do mundo. "Como não ter uma operação forte na Europa?", pergunta 
Letícia Costa.  
 
O caso GM, cujos dirigentes ignoraram a crise em que a companhia começou a mergulhar há 
pelo menos quatro anos, servirá ao menos como lição para muitas outras empresas. 
Orgulhosos das suas criações, os executivos da GM passaram décadas se equilibrando na 
indiscutível competência para desenvolver belos objetos de desejo. O problema é que isso não 
os deixou enxergar os obstáculos que surgiram na gestão dos negócios. 
 



 



 

 
 

 
 



 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 e 31 maio 2009, Empresas & Negócios, p. 
B8. 


