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PresidentedaGMvemao
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brasileiravaireinvestiros
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● É presidentemundial daGe-
neralMotors, desde31 demar-
ço deste ano

● Assumiu o cargo depois que
RickWagoner foi destituído
pelo governo americano

● Formado em administração
de empresas, trabalha há 25
anos namontadora

● Foipresidente daGMno
Brasil entre 1997 e 2000

Cleide Silva

No comando da General Mo-
tors há apenas sete meses,
Fritz Henderson, escolhido pa-
ra comandar o processo de
reestruturação da empresa no
período pré e pós concordata,
viu a empresa onde atua há 25
anos fechar seis fábricas e de-
mitir 18 mil trabalhadores so-
mente este ano na América do
Norte. Ele admite que o gigan-
tismo da companhia, exaltado
em décadas passadas, não
trouxe resultados positivos,
principalmente em meio à cri-
se que afeta os Estados Uni-
dos. Presidente da filial brasi-
leira entre 1997 e 2000, Hen-
derson repete que o “Brasil foi
um bom professor” e promete
novidades para a filial em no-
vembro, quando visitará o
País. Ele afirmou que a empre-
sa vai continuar mantendo no
País os lucros obtidos com a
operação local, para investir
no País. “Estamos investindo
pesadamente. Podemos lucrar
e crescer no Brasil, por isso va-
mos manter os recursos aí”,
disse. De Nova York, onde par-
ticipava de uma reunião com
executivos de finanças do gru-
po, Henderson conversou com
oEstado na terça-feira, por te-
lefone. Disse que a nova GM já
não se importa com a perda do
título de número um domundo
automotivo. “O importante é
ter resultados, fluxo de caixa e
boa participação no mercado.”
A seguir, os principais trechos
da entrevista:

Comoosr.vêa filialbrasileiraden-
tro da novaGM?
Nossas operações brasileiras
este ano estão bem, os resulta-
dos estão melhorando. Esta-
mos investindo pesadamente.
O mercado até o momento es-
tá razoável. Temos confiança
no Brasil e as condições são
boas para investir em produ-
tos, na marca, em aumento de
capacidade produtiva, como
estamos fazendo na fábrica de
Gravataí (RS). Já lançamos o
Agile e temos uma previsão
muito boa para o mercado.

Atéquandoafilialbrasileiraestá li-
berada de enviar dividendos para
a matriz para poder reinvestir no
próprio negócio?
Temos recursos suficientes pa-
ra investir aqui (EUA), e quere-
mos focar nossos recursos obti-
dos no Brasil no próprio País.
Podemos lucrar e crescer no
Brasil, por isso vamos manter
os recursos aí. Não há prazo
para mudar essa política.

Qual o próximo projeto para a GM
brasileira?
Em novembro estarei no Bra-
sil e vou falar sobre nossos pla-
nos futuros para o País

Comoépresidir umaempresa que
há até pouco tempo era a maior
montadora de veículos do mundo
e hoje, muito menor, está nas
mãosdogoverno americanoe luta
para sobreviver?
Foi um processo difícil para
nossos investidores, credores,
funcionários, aposentados, con-
cessionárias, para as marcas
fechadas. Foi muito difícil para
todos, mas necessário para fa-
zer a reestruturação das ope-
rações.

Para onde caminha aGMhoje?

Gostaria de falar sobre três
pontos: custos, endividamento/
balanço financeiro e vendas.
Sobre custos, estamos traba-
lhando de acordo com nosso
plano de reestruturação das
operações norte-americanas e
estamos alcançando os resulta-
dos previstos. Sobre endivida-
mento, fizemos muito durante
a concordata e já temos reser-
vas necessárias. Omais impor-
tante é nosso plano de vendas
daqui para frente. Vamos fo-
car todos os nossos esforços
nas quatro marcas mantidas
na nova GM –Chevrolet, Cadil-
lac, Buick e GMC. Estamos lan-
çando novos produtos em cada
uma dessas marcas. Estamos
investindo pesadamente em
propaganda para dar novo en-
foque e fortalecer nossas mar-
cas. Para vencer no futuro, pre-
cisamos de um equilíbrio nos
três pontos e em breve vamos

falar do que já avançamos.

O que ainda falta fazer para esca-
par de vez de seguidos prejuízos?
Vamos falar sobre nossos re-
sultados em novembro, quan-
do divulgaremos o balanço do
terceiro trimestre. Hoje não
posso falar, só quando tiver-
mos os números.

Serão números bons?
Não posso falar.

Com a venda ou fechamento de
quatromarcas (Hummer, Pontiac,
Saab e Saturn) e o fechamento de

fábricas, será difícil voltar a ser a
número um no mundo. O grupo já
aceitou essa nova realidade?
Essa questão realmente não é
muito importante. Nossos re-
sultados foram terríveis em
termos de lucro, prejuízos, ní-
vel de endividamento. Ainda
hoje somos uma montadora
global e temos muitas oportu-
nidades futuras. Ser número
um não é tão importante para
mim. O importante é ter resul-
tados, fluxo de caixa e, claro,
boa participação no mercado.

Como está a questão da venda da
Opel?
Esperamos assinar o acordo
em breve, mas a conclusão do
negócio só deve ocorrer no fim
de novembro ou dezembro,
pois precisamos fazer algumas
revisões com a União Euro-
peia sobre questões de compe-
tição e ajuda pública.

O que implicará para a GM se o
acordo não for assinado?
Temos outro plano, mas temos
confiança de que vamos fechar
o acordo com a Magna (fabri-
cante canadense de autope-
ças). Mas estamos prontos pa-
ra enfrentar alternativas, em-
bora não acreditamos que será
necessário.

Ooutro plano é ficar comaOpel?
Se precisarmos ficar, trabalha-
remos muito para fazer uma
reestruturação das operações
e mantê-la competitiva.

Comoo sr. vê omercado hoje?
O mercado este ano nos EUA
será de 10,5 milhões de veícu-
los, nível equivalente ao do pe-
ríodo da Segunda Guerra, de
depressão. Para o ano que
vem, a previsão é de 11,5 mi-
lhões de unidades. É maior

que a deste ano, mas, ainda as-
sim, horrível. A recuperação
do consumo está ocorrendo,
mas devagar. Este ano, as em-
presas diminuíram os esto-
ques em 500 mil unidades nos
EUA. Significa que a produção
é muito menor do que as ven-
das. Fora dos EUA, vejo a Eu-
ropa ainda fraca, mas merca-
dos como China, Brasil, outros
países da América Latina e Ín-
dia estão crescendo. Este ano,
a China vai atingir um merca-
do de 12 milhões de veículos,
maior que os EUA, pela primei-
ra vez na história. Em minha
previsão inicial, isso só ocorre-
ria daqui a dez anos.

Qual será a participação da GM
nesse novomercado?
Nos EUA, este ano, devemos
fechar com mais ou menos
20% de participação, ou um
pouco menos, 19,8% talvez. Es-
sa posição ainda é relativamen-
te forte. Precisamos focar nos-
sos recursos nas quatro mar-
cas do grupo, o que será muito

mais simples do que cuidar de
oito marcas. Vamos focar es-
forços em produto, investimen-
tos, engenharia e propaganda
para reconstruir nossos negó-
cios. Fora dos EUA, temos po-
sição boa na China, na Améri-
ca Latina e em outros merca-
dos emergentes. Em termos
de Europa, ainda teremos par-
ticipação de 35% na Opel e a
Magna e o Sberbank serão nos-
sos parceiros no negócio. Tam-
bém vamos crescer com aChe-
vrolet na Europa.

Foi um erro ter várias marcas, ser
tão grande, no passado recente?
Talvez num mercado de 17 mi-
lhões de veículos, não. Mas
nummercado de 10 milhões, 11
milhões de veículos, é impossí-
vel. Nos EUA tínhamos mar-
cas excessivas, mas em outros
mercados, não. No Brasil, por
exemplo, temos uma marca, a
Chevrolet. Na China temos a
Buick, Chevrolet, Cadillac e co-
merciais leves (GMC).

Quando o governo americano ini-
ciará a venda da participação que
temnas ações daGM?
Não há previsão específica.
Ainda precisamos passar por
vários processos para prepa-
rar a companhia para uma
abertura de capital (IPO). Pri-
meiro, precisamos obter resul-
tados e adequar nossas nor-
mas contábeis. Minha previ-
são é de que na segunda meta-
de de 2010 vamos estar prepa-
rados para o IPO. Temos qua-
tro grupos (governos dos EUA
e do Canadá, o fundo Veba e in-
vestidores) e todos querem
vender parte de suas ações.
Acho que o governo dos EUA
não fará o processo de uma
vez só, mas em um prazo de
três ou quatro anos, pois quer

obter retorno de sua ações e se-
rá muito cuidadoso.

Osr.,oRickWagoner(ex-presiden-
te) e Ray Young (chefe de finan-
ças)ganharamposições importan-
tes na GM depois de presidirem a
filialbrasileira.Sempre foiditoque
o Brasil foi uma espécie de escola
paraossrs.Hoje,épossívelavaliar
se houve falhas nesse processode
aprendizagem? O Wagoner teve
dedeixar a companhia eháboatos
na imprensa de que Young tam-
bémpode sair.
O Brasil é um bom professor.
Os anos de 2008 e 2009 aqui
nos EUA foram muito difíceis.
Temos experiência em enfren-
tar crises, mas aqui a crise é
cinco ou seis vezes maior que
em outras partes. Mas temos
experiência para refazer nos-
sos planos, determinar ações,
enfrentar a crise. Paramim, as
aulas do Brasil ainda são im-
portantes e relevantes.

ORayYoung deixará a empresa?
Não. Ele está trabalhandomui-
to e é muito importante para
nós. São só rumores.

O sr. certamente sofre pressões
para encontrar uma saída favorá-
velparaaGM.Comoé lidarcomis-
so diariamente?
É difícil. Este ano tive dois dias
de férias. Foi um ano complica-
do. Mas minha família me dá
muito apoio. Ontem (segunda-
feira) fui jantar com minha fi-
lha mais velha que estuda na
Universidade de Nova York. A
gente tem de manter o equilí-
brio nessas situações, porque
a pressão é grande. Mas temos
uma equipe boa e temos um no-
vo board que está trabalhando
comigo. Para driblar um pou-
co, faço exercícios físicos e fico
com minha família.●
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SEMMEDODORANKING– ‘(Ser a número 1 do mundo ) não é muito importante’, disse Fritz Henderson, presidente mundial da General Motors, que vai visitar o Brasil em novembro

‘PodemoslucrarecrescernoBrasil.
Vamosmanterosrecursosaí’

‘A crise aqui é
cinco ou seis vezes
maior que em
outras partes’
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