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relação a janeiro de 2011. A Fiat, que 
é líder desde 2006, cresceu 10,7% 
no mesmo período. A Volkswagen 
teve queda de 6,4%. No geral, o 

mercado expandiu-se 9,9%, com a 
venda de 252,7 mil automóveis e veícu-
los comerciais leves, de acordo com a 
Fenabrave, a associação que represen-
ta os distribuidores de veículos. 

O principal responsável pelo salto 
da GM é o Cobalt, um sedã compacto, 
lançado em novembro do ano passa-
do. Vendido a partir de R$ 39.980, o 
modelo teve 5.900 unidades emplaca-
das em janeiro, quase três vezes mais 
do que em dezembro. O Cobalt foi, por 
sinal, o único carro da GM - e um dos 
poucos do mercado - que não amargou 
queda em suas vendas no primeiro 
mês do ano. Outro modelo que con-

tribuiu para a 

País, atrás da Fiat e Volkswagen. Sete 
meses depois parece que as estratégias 
de Grace começaram a surtir efeito. Em 
janeiro de 2012, a GM voltou à lideran-
ça do mercado brasileiro, posição que 
não ocupava desde 2004. 

Ainda é cedo para soltar rojões, mas 
não há dúvida de que o desempenho 
da fabricante americana no começo 
deste ano, é notável, se comparado ao 
dos seus pares do topo de pirâmide. 
Suas vendas aumentaram 28,5%, em 

ascensão da 
GM foi o sedã 
médio Cruze, 
que aumentou 
a presença 
da marca na 
categoria de 
sedãs médios. 
Até então, a 
montadora 
concorria 
nessa cate-
goria com o 
velho e cansa-
do Vectra. "A 

GM tem uma 
clientela fiel 

e essas novidades foram uma injeção 
de ânimo para os consumidores", diz 
Roberto Ferro, presidente do Lean 
Institute Brasil. Para ele, o desempe-
nho da montadora em 2012 depende-
rá da renovação de sua linha. 

Grace terá outras cartas na manga 
para tentar comprovar que a recupe-
ração em vendas da GM não foi apenas 
um sonho de verão. A primeira delas 
é a nova geração da picape média S10, 
que foi apresentada para a imprensa 

especializada na quarta-feira 8. Outras 
novidades também são aguardadas. 
Uma delas é o carro compacto Sonic, 
ainda sem previsão de lançamento 
no mercado brasileiro. Ele deverá 
fazer frente à avalanche de modelos 
populares das marcas asiáticas, como 
o Hyundai HB e o Toyota Etios, que 
devem começar a rodar nas ruas e 
estradas brasileiras até o fim de 2012. 
Procurada, a GM do Brasil não quis se 
pronunciar para essa reportagem. A ut
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Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 15, n. 749, p. 62-63 , 15 fev. 2012.




