
Como ficará a
lucrativa operação
brasileira da GM
depois do pedido
de concordata
e a radical
reestruturação
da empresa

NOS ESTADOS UNIDOS, DÍVIDAS:
Fritz Henderson, CEO mmidial da GM,

que perde dinheiro no país há quatro anos

AMAURI SEGALLA

OS ÚLTIMOS DOIS ANOS,
a palavra concordata este-
ve tão presente na rotina

da General Motors que o anúncio
do pedido de recuperação judicial,
feito na segunda-feira 1°, não cau-
sou surpresa. Os mercados não
despencaram (como haviam previs-
to muitos analistas), os funcioná-
rios evitaram demonstrações de
desespero e fornecedores se disse-
ram preparados para enfrentar a

NO BRASIL, LUCROS
Jaime Árduo,,

presidente da GM
do Brasil, que desde
2006 ganha dinheiro

no País

nova realidade. A concordata repre-
senta um alívio para a montadora,
que até o ano passado era a maior
fabricante de automóveis do
mundo. Pelo acordo assinado há
uma semana, o Tesouro dos Estados
Unidos vai injetar mais US$ 30
bilhões na GM. Somada aos US$ 20
bilhões emprestados pelo presiden-
te Barack Obama até agora, a quan-
tia eqüivale a quase um terço da
dívida total da empresa. A Nova
GM - é assim que começou a ser

chamada. - será controlada pelo
governo americano, que passou a
deter 60% de suas ações. Em troca,
a gigante de Detroit se comprome-
te a demitir 20 mil funcionários,
fechar 17 fabricas e centros de
autopeças até 2011 e romper con-
trato com 2.600 concessionárias.
Também está prevista a eliminação
da marca Pontiac e a venda da
Hummer, que só trouxe prejuízos
para os cofres e para a imagem da
companhia, para um grupo chinês

por estimados US$ 500 milhões.
Obama definiu bem o que significa
a mudança: "O nascimento da Nova
GM será doloroso para os america-
nos." O processo pode durar de dois
meses a no máximo um ano.

Por mais que a concordata diga
respeito, pelo menos judicialmente,
apenas à operação americana, ela
de alguma forma vai atingir todas
as subsidiárias da General Motors
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no mundo. No caso da filial brasilei-
ra, a recuperação judicial simboliza
uma mudança de patamar. A GM
reduziu drasticamente sua presença
global. Para tornar a operação mais
enxuta, a empresa vendeu a Opel,
sua divisão européia que gerou
faturamento de US$ 34,4 bilhões
em 2008, para um consórcio lidera-
do pela canadense Magna (leia qua-
dro). Com isso, a divisão latino-

americana da GM passará a ser a
segunda maior fonte de receitas do
grupo, com vendas anuais de US$
20,3 bilhões (incluídos Oriente
Médio e África). Em veículos pro-
duzidos, a região Ásia/Pacífico tem
desempenho superior, mas em ter-
mos de receita é na América Latina
que a GM fatura mais.

O Brasil é a principal operação
dessa região. Portanto, se ainda pai-

rava alguma dúvida a respeito da
importância estratégica dos brasilei-
ros para a GM, a partir de agora ela
não existe mais. Os próprios ameri-
canos reconhecem isso. Em uma
reportagem publicada na quarta-fei-
ra 3 pelo jornal The New York
Times, o Brasil é citado, ao lado da
China, como modelo para a matriz,
graças principalmente aos carros
com "preço acessível e de baixo con-
sumo". Segundo o presidente da
GM do Brasil, o colombiano Jaime
Ardila, a subsidiária nacional alcan-
çou uma inédita independência, só
possível para as filiais que entre-
gam resultados positivos por perío-
dos longos e sucessivos. "A unida-
de brasileira é lucrativa desde
2006", diz o executivo. Para efeito
de comparação, a GM americana
perde dinheiro há quatro anos. A
performance da subsidiária do Brasil
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Negócios

permitiu a Ardila manter o progra-
ma de investimento de US$ 2,5
bilhões previsto para o período
2007-2012, enquanto lá fora os recur-
sos minguam. "O dinheiro vem de
recursos próprios da GM do Brasil,
sem ajuda da matriz", afirma o pre-
sidente.

Se garantiu um novo peso ao
Brasil no jogo de forças da GM, a
reestruturação da empresa obriga-
rá o País a rever sua estratégia de
desenvolvimento de produtos. De
toda a linha de carros que a GM
fabricou por aqui até hoje, apenas o
Celta e o Meriva foram concebidos
por engenheiros brasileiros. Todos
os outros modelos saíram da euro-
péia Opel. Se ela não é mais contro-
lada pela GM, como serão desenvol-
vidos os novos modelos que a mon-
tadora pretende lançar no mercado
nacional? Isso não está muito claro
e depende de negociações futuras
com a Magna, nova proprietária da
Opel. Uma possibilidade, não con-
firmada pela GM, seria o pagamen-
to de licença por parte da subsidiá-

ria brasileira para utilizar as plata-
formas da Opel. Outra hipótese é
trocar a base tecnológica de seu
antigo braço europeu e optar por
projetos desenvolvidos na Ásia,
especialmente pela GM Daewoo, na

Coréia do Sul. Segundo
Ardila, o Brasil está apto
para conceber sua pró-
pria linha de automóveis.
Prova disso, diz o execu-
tivo, é o fato de o País
participar da criação de
um carro pequeno que
será lançado no próximo
ano nos Estados Unidos.
O Brasil é um dos cinco

centros globais de desenvolvimen-
to completo de produtos, o que
inclui o design, a engenharia e o
processo de fabricação.

Alguns analistas preferem a cau-
tela. David Wong, vice-presidente
da consultoria Kaiser Associates, diz
que a venda da Opel pode atrapalhar
os planos da operação brasileira.
"Talvez a GM americana tenha de
desenvolver a tecnologia brasileira e
fazer adaptações", díz Wong.
Segundo ele, isso não é tão simples
assim. Também há o receio de que
os consumidores brasileiros deixem
de comprar produtos da montadora,
desconfiados de seu futuro. Nos últi-
mos meses, a GM sofreu uma peque-
na queda em seu market-share, que
não está necessariamente ligada ao
momento atual da empresa. Uma
das explicações, segundo analistas,
está no fato de a GM ter paralisado
sua produção no final do ano passa-
do, receosa com os desdobramentos
da crise. Como o mercado reagiu
rapidamente, a empresa ficou sem
produtos em estoque. Tanto Ardila
quanto o presidente mundial da GM,
Fritz Henderson, mantêm o tom oti-
mista. Ardila diz que o Brasil não só
passará imune pela reestruturação
da montadora como» sairá fortalecido
do processo. Henderson assegura
que a empresa deixará a concordata
em no máximo 90 dias. Depois
disso, afirma ele, emergirá uma
Nova GM, muito diferente daquela
que viu a falência de perto.
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