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Modelos da GM já faziam sucesso por aqui muito antes do Opala e do Chevette 
 
A Ford era a rainha absoluta no Brasil, quando a rival General Motors decidiu instalar sua 
linha de montagem em São Paulo, em 1925. Pouco depois, a GM se mudou para São Caetano 
do Sul e tomou a dianteira do mercado com os confiáveis motores de seis cilindros, que 
fariam a fama de carros, táxis e caminhões da marca Chevrolet. Outras divisões do grupo GM 
(Pontiac, Oldsmobile, Buick e Cadillac) eram sonhos de consumo por aqui nos anos 40 e 50.  
 
Até então, os carros vinham prontos do exterior ou eram montados com peças importadas.  
 
Quando Getúlio e Juscelino lançaram os planos para fabricar carros por aqui, a GM preferiu 
fazer apenas caminhões e picapes. O primeiro carro de passeio nacional só foi lançado em 
1968: o Opala forte, veloz e confortável. A marca era Chevrolet, mas os projetos eram 
baseados em carros da Opel, braço alemão do grupo GM. E, assim, nos anos 70, nasceu o 
pequeno Chevette, outro sucesso. 
 
Na década de 80, a GM lançou aqui o moderno Monza. A atualização continuou nos anos 90, 
com os Omega, Vectra e Corsa nacionais, tão modernos quanto os europeus. 
 
Em Gravataí, Rio Grande do Sul, a GM passou a produzir o popular Celta, espécie de Corsa 
requentado. O grupo fechou 2004 liderando as vendas totais no país, pela primeira vez desde 
os anos 50. 
 
Para criar o novo Vectra brasileiro, usaram o truque de fazer um "Astra esticado". O 
investimento em tecnologia já não é tão grande e os motores vêm dos tempos do Monza, com 
consumo exagerado... Hoje, a marca é a terceira no Brasil, atrás de Fiat e VW. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 jun. 2009, Economia, p. 19. 

 


