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GM, 1908-2009
CAPITALISMO O governo Obama arriscará 50 bilhões de
dólares para tentar dar partida a uma sucessora reduzida
e renovada. Depois de décadas de erros, pode não bastar
POR ANTÔNIO LUIZ M. C. COSTA

EMPRESA que inventou
a obsolescência plane-
jada ficou obsoleta. De-
pois de 101 anos, a com-
p a n h i a fundada por
William Durant chega
ao fim com 176 bilhões

de dólares em dívidas, mais que os 147
bilhões da dívida argentina antes do de-
fault de 2002. O reinado de 77 anos da
General Motors como maior montado-
ra do mundo, iniciado sob o comando de
Alfred Sloan em 1929, já fora encerrado
pela Toyota no início de 2008.

Michael Moore riu por último. Há vinte
anos, o cineasta nascido e criado em Flint,
onde a GM foi fundada em 1908, iniciava a
carreira com o documentário Roger à Me,
uma denúncia da estratégia míope e arro-
gante da GM. Ele propôs a conversão da
montadora em uma fábrica de trens-bala,
transportes de massa modernos e gerado-
res de energias alternativas. Uma utopia
racional, apesar de difícil do ponto de vis-
ta técnico e inviável do político.

Na prática, parte dos ativos e dos em-
pregados será aproveitada por uma "No-
va GM", a ser lançada em dois a três me-
ses para retomar as marcas Cadillac,
Chevrolet, Buick e GMC, mas a empresa
original se limitará, como a velha Chrys-
ler, a liquidar ativos para restituir aos
credores o possível.

Na primeira década após a Segunda
Guerra Mundial, as Três Grandes de De-
troit fabricavam quatro de cada cinco au-
tomóveis no mundo e a GM respondia pela
metade dessa produção. No ano passado,

"O que é bom para
a GM é bom para
os EUA", diziam nos
anos 50. A esperança
dos herdeiros
é fazer p povo voltar
a acreditar nisso



embora globalizadas, as Três respondiam
por menos de um em cada quatro veículos
montados no planeta e a GM por um em
cada oito. Nos EUA - que caiu de 80% para
14% da produção mundial de veículos - as
Três Grandes detêm hoje menos de meta-
de da produção e a GM, menos de 20%.

Em 1979, com 850 mil funcionários, a
GM era o maior empregador privado do
mundo. Dos 395 mil operários e 150 fábri-
cas que tinha então nos Estados Unidos,
restaram à véspera da concordata 62 mil
operários e 47 fábricas. Sobrarão, na me-
lhor das hipóteses, 40 mil em 34 fábricas
em 2010 e 38 mil em 31 fábricas em 2012.

A lógica empresarial recomenda man-
ter as mais modernas e eficientes das fá-
bricas no exterior voltadas para o merca-

do norte-americano, ou seja, as mexicanas
e a sul-coreana GM Daewoo, bem como
as da China (principalmente a joint ven-
ture Shanghai GM), pois esse é o segun-
do maior mercado e o que tem maior pers-
pectiva de crescimento. Seus novos-ricos
são a principal razão para reter a marca
Buick, decadente nos EUA.

A principal subsidiária na Europa, a
Opel - nos anos 50, tão grande quanto a
Volkswagen - já teve o destino definido,
assim com a britânica Vauxhall, que adap-
ta seus modelos para dirigir pela esquerda.
Com produção da ordem de 1,8 milhão de
veículos/ano, pertencerão a uma associa-
ção entre seus empregados (10%), o banco
estatal russo Sberbank (35%) e a Magna
(20%), fabricante de autopeças canaden-
se que também monta veículos Chrysler e

O desmembramento do império.
A velha GM, cujo poder se confundia
com o de Washington, chega ao fim
e parte do espólio é vendido a russos
(Opel) e chineses (Hummer)

BMW na Europa. Pesaram a promessa de
conservar empregos e o acesso privilegia-
do ao mercado russo por meio da monta-
dora GAZ (a segunda do país), com a qual
a nova empresa deve fazer parceria.

A subsidiária sueca Saab (cerca de 100
mil veículos/ano) pediu concordata em se-
parado e está à venda. A pequena escala,
ante a separação da Opel, a deixa em situ-
ação difícil. Mesmo assim, a GM diz que há
três interessados, entre os quais não estão a
Fiat, nem o grupo investidor estaduniden-
se Riplewood, antes considerados os mais
prováveis compradores. A imprensa sueca
aponta para o grupo mineiro e metalúrgico
estadunidense Renco e para a Koenigsegg,
montadora sueca de carros esportivos.

Em 2 de junho, foi anunciada a venda
da marca Hummer para a Tengzhong, di-
ficilmente um negócio da China para es-
se fabricante de bens de capital da provín-
cia chinesa de Sichuan. A mudança de do-
no tira da marca o apelo pseudopatrióti-
co e republicano da semelhança com os ji-
pes militares Humvee. Mesmo antes dis-
so, as vendas desses beberrões alucina-
dos de gasolina eram as que mais despen-
cavam entre os produtos da GM. Mesmo
que os regulamentos mais restritos exigi-
dos pelos ambientalistas demorem a vir, o
preço do petróleo está em franca recupe-
ração. Em plena crise, o barril está em 68
dólares, mais que o dobro do fundo do po-
ço atingido no final de 2008.

Teria sido de esperar que a divisão
LAAM (América Latina, África e Orien-
te Médio) fosse vendida no mesmo paco-
te da Opel, pois seus principais modelos
dependiam da sinergia com as fábricas
européias. Embora comercializados com
a marca norte-americana Chevrolet, os
modelos mais vendidos da GM brasilei-
ra foram criados pela Opel (Astra, Corsa,
Zafira, Omega) ou desenvolvidos no Bra-
sil a partir de seus projetos (Celta, Pris-
ma, Meriva e Viva).

Se os esforços vão se concentrar na ten-
tativa de salvar a matriz, será difícil dar
a atenção necessária ao Hemisfério Sul
e desenvolver tecnologia adequada pa-
ra competir em um mercado com outras
demandas, mas a GM não pensa em lar-
gar o osso. Afirma que continuará a dispor
da engenharia da Opel, na qual permane-
cerá como minoritária (35%) e produzirá
também modelos coreanos (Daewoo) na
América do Sul, mas é de se recear que os
estrategistas globais do grupo, que há seis



Uma empresa que
ainda se quer global
não pode perder a
América do Sul. Mas
estará à altura de
sustentar o desafio?

meses se recusavam a enfrentar a realida-
de, continuem subestimando o problema
e tentem reter mais do que podem.

Por outro lado, para uma empresa
que ainda se pretende global, seria ar-
riscado perder esse mercado, o de maior
potencial depois da Ásia. Para o Centro
de Pesquisa Econômica e Empresarial
de Londres, América do Norte e Euro-
pa caíram de 60% a 64% do PIB mun-
dial em 2004 para 49% em 2009 - situ-
ação antes prevista para 2015 - e deve-
rão se reduzir a 45% em 2012.

Mesmo com a LAAM, ao abrir mão da
Europa e das marcas Saturn (240 mil car-
ros vendidos em 2007), Hummer (60 mil)
e Pontiac (260 mil), a "Nova GM" terá, no
máximo, o quarto lugar no mundo, bem
atrás da Toyota, depois da Volkswagen e
Ford, talvez à frente da Fiat-Chrysler e da
Honda. A empresa pertencerá em 60% ao
governo dos EUA (que para isso investi-
rá 30 bilhões de dólares, além dos 20 bi-
lhões que já emprestou), 10% ao Canadá

(que contribuirá com 9,5 bilhões), 17,5% ao
sindicato UAW (que com essas ações terá
de financiar metade do plano de saúde dos
empregados) e 12,5% aos demais credores.

É uma solução mais drástica que a da
"Nova Chrysler", cujo capital pertencerá
em 55% ao UAW, 10% aos governos dos
EUA e Canadá e 35% à Fiat (com opção
de chegar a 51%). No caso da GM, trata-
se de controle estatal, formal e real, de
um grande fabricante de bens de con-
sumo, contra toda a tradição dos EUA.
O governo Barack Obama prometeu de-
volver a empresa à iniciativa privada as-
sim que possível, mas por seis a 18 meses
no mínimo - não há comprador à vista -
será responsável pela gestão do que já foi
o maior e mais bem-sucedido símbolo do
capitalismo estadunidense.

Sua posição é desconfortável. A demis-
são de quase 40% dos operários e fecha-
mento de 2,6 mil concessionárias parece
menos ruim do que a falência total, mas
não muito. Eleito com os votos decisivos
dos estados industriais do Meio-Oeste,

Obama terá de explicar por que importa
veículos GM da Coréia do Sul e do Méxi-
co e fecha fábricas da região. Será cobrado
por não socorrer os trabalhadores indus-
triais com tantos trilhões quanto os dedi-
cados ao setor financeiro e responsabiliza-
do - juntamente com o UAW, que aceitou
o acordo - por liquidar as conquistas tra-
balhistas de gerações, congelar salários,
cortar benefícios de aposentados e contra-
tar temporários não sindicalizados.

As acusações da direita são inversas -
e curiosas. Em fevereiro, Jeffrey Kuhner,
no conservador Washington Times, com-
parava Obama e Michelle a Perón e Evi-
ta, e augurava para os EUA o destino da
Argentina que, nessa visão caricatural, de
um dos países mais ricos do mundo tor-
nou-se "um dos mais pobres" no primeiro
governo do líder argentino e por sua ex-
clusiva culpa. Rush Limbaugh glosou o
mote no fim de abril: "Em poucos minu-
tos, o presidente dos Estados Unidos, Ba-
rack Perón, anunciará a tomada da Chrys-
ler ao estilo argentino". Sua concorren-
te menos conhecida, Martha Zoller, fez o
mesmo ao chegar a vez da GM: "O gover-
no Obama mais se parece com os peronis-
tas da Argentina dos anos 50 do que com
os democratas de uma sociedade livre.
Estatizam tudo o que podem e pagam aos
sindicatos com o butim que obtêm".

Na realidade, a medida é um ônus para
o sindicato e o governo. Estatizações em
países capitalistas são um último recurso
para financiar setores que a iniciativa pri-
vada não pode ou não ousa impulsionar
ou socorrer. Foi assim na Europa Ociden-
tal e na América do Sul, e os EUA de Oba-
ma não serão exceção. O país ainda não
havia atravessado uma crise que o obri-
gasse a reconstruir radicalmente suas ba-
ses industriais, mas a hora chegou.

Insistir em denunciar a "tomada" do
setor pode ser um tiro pela culatra para os
republicanos, com a campanha institucio-
nal da "Nova GM" a apelar ao patriotismo
do consumidor estadunidense e conven-
cê-lo de que, goste ou não, agora é sócio da
montadora e lhe convém ajudá-la a se re-
cuperar. Em 1953, quando Charles Wilson,
presidente da GM nomeado secretário da
Defesa por Dwight Eisenhower, foi ques-
tionado sobre conflitos de interesse ao ser
sabatinado pelo Senado, não teve dúvidas:
"O que é bom para o país é bom para a GM,
e vice-versa". Trata-se de fazer essa frase
voltar a soar plausível, problema espinho-
so após décadas de globalização. •
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