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Montadora pretende ampliar a participação de fornecedores do Rio Grande do Sul em suas 
plantas no Brasil e na Argentina. 

Nesta semana, a GM entregará uma creche à comunidade de Gravataí (RS), onde está 
localizado o complexo automotivo da empresa - e cuja ampliação foi anunciada duas semanas 
atrás. Segundo José Carlos Pinheiro Neto, vice-presidente da GM do Brasil, cada vez que um 
possível fornecedor era contatado para orçar 110 berços para bebês, a reação era de 
desconfiança. "Por telefone, todos pensavam que era trote", comentou Pinheiro Neto, ao 
relatar a surpresa dos interlocutores, afinal, a GM estava atrás de um produto bem diferente 
daqueles que costumeiramente compra. Apesar de um tanto inusitado, o negócio foi fechado 
com sucesso com uma empresa local.  

Ao falar para empresários na sede da Federasul, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, o vice-
presidente da GM enfatizou que o Rio Grande do Sul tem "ótimos fornecedores". Quando diz 
isso, executivo não está se referindo apenas a fabricantes de berços. Agora, um dos objetivos 
é aumentar o número de empresas gaúchas que atendem a GM - tanto com produtos quanto 
com serviços. 

Hoje, a unidade de Gravataí é atendida por cerca de 1.500 fornecedores. Desse total, 485 são 
do Rio Grande do Sul. É evidente que o simples fato de ser "local" não garante a nenhuma 
organização cadeira cativa no disputado rol de fornecedores da GM. "Competitividade é a regra 
do jogo, então, as empresas terão que atender a três requisitos: preço, qualidade e serviços", 
afirmou o vice-presidente da montadora. 

Segundo Pinheiro Neto, a expectativa é de que novas companhias se habilitem às 
concorrências que serão abertas nos próximos meses. "Queremos aumentar a participação dos 
gaúchos também em outras plantas da GM, tanto no Brasil quanto na Argentina", disse, 
lembrando que "não se trata de querer ser simpático". 

Para a expansão do complexo de Gravataí, a GM investirá R$ 1,4 bilhão. A capacidade 
produtiva da planta saltará de 230 mil para 380 mil carros ao ano. Dois novos modelos estão 
sendo gestados, sob extremo sigilo, no Centro de Desenvolvimento de Veículos da companhia, 
em São Caetano do Sul (SP). Para o projeto Ônix, como está sendo chamada a nova "família 
de veículos", será destinado um total de R$ 600 milhões. 

LACERDA, Ricardo. Quem se habilita ao vestibular da GM? Amanhã, ago. 2009. Disponível 
em: <http://www.amanha.com.br>. Acesso em 10 ago. 2009. 
 
 


