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Para entidade, consumidor ficaria com receio de investir na marca. Procon diz que lei garante 
consertos em até um mês 
 
Os carros usados da General Motors podem sofrer uma desvalorização com a concordata da 
empresa nos Estados Unidos, mesmo que a unidade no Brasil não seja afetada. Segundo a 
diretora de Relações Institucionais da Associação de Defesa do Consumidor Pro Teste, Maria 
Inês Dolci, o consumidor pode ficar com medo de investir em automóveis da marca. Tudo vai 
depender de como a empresa vai funcionar no país daqui em diante, se vai continuar 
investindo no Brasil. Se a matriz não tirar o dinheiro do país, não haverá conseqüências. Mas 
pode existir uma cautela do consumidor em relação à marca, o que pode desvalorizar, sim, os 
carros usados da GM. 
 
O casal Raul e Cristiane Bonan, por exemplo, foi ontem à concessionária Américas, na Barra 
da Tijuca, em busca de uma picape S-10, mas preferiu não fechar negócio. 
 
Se o carro quebrar ou der algum problema, vai ter peça de reposição ou não? É arriscado. 
Estamos analisando melhor o custo-benefício — disse Raul. 
 
Evandro Zuliani, diretor de atendimento do Procon-SP, acredita que os brasileiros não devem 
se precipitar, pois a concordata é uma fase inicial. Além disso, os automóveis são totalmente 
fabricados no Brasil: 
 
A possibilidade de que essa crise chegue aqui ainda é pequena, porque o mercado brasileiro é 
autossuficiente. Não devemos criar alarme. E o Código de Defesa do Consumidor garante que 
os defeitos dos produtos sejam consertados em um mês. As concessionárias têm que cumprir 
a lei. Não creio que falte peças porque os fabricantes são brasileiros. 
 
O advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Marcos Diegues também 
não acredita que crise da GM chegue ao Brasil: 
 
Aparentemente não haverá reflexo no mercado brasileiro. E quanto ao problema de falta de 
peças, esse problema nós já vivemos hoje, pois as concessionárias não têm estoque de peças 
e dependem da fábrica, e isso nada tem a ver com a concordata. Fabricante e concessionárias 
são solidaria-mente responsáveis e ambos devem resolver os problemas dos consumidores. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 jun. 2009, Economia, p. 19. 

 


