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Chega ao
fim greve no
Porto do Açu

Parceria vai se estender
à América Latina

A tingir novos consumidores, aumentar
a participação de mercado, oferecer
veículos cada vez mais inovadores e
ainda garantir preços competitivos é o

principal objetivo de todas as montadoras. Mas
como fazer tudo isso em um segmento que cres-
ce dia após dia, e com custos de produção e de
mão de obra cada vez mais altos?

Unir forças está se tornando uma tendência
no segmento automotivo. Já há algum tempo
estamos acompanhando o movimento de algu-
mas fabricantes de veículos que optaram por
juntar esforços para alcançar mais rapidamente
os resultados desejados. Isso porque, ao utilizar
apenas um núcleo de pesquisa e desenvolvimen-
to e unificar plataformas, as empresas conse-
guem reduzir custos e entregar novidades de
forma mais eficiente.

Um dos grandes motivadores dessas parce-
rias é ainda a possibilidade de incrementar a
rentabilidade do negócio e fortalecer o posicio-
namento dessas marcas em mercados nos quais
elas não têm grande relevância sozinhas, já que,
ao associar nomes, automaticamente se absor-
ve um pouco da credibilidade da outra.

Ao mesmo tempo, a união de forças possibili-
ta a redução de custos, o que aumenta a autono-
mia financeira das empresas para a busca de
novas oportunidades no desenvolvimento de
tecnologias, plataformas e produtos, que no fu-
turo vão garantir mais market share para seus
veículos. O mais recente anúncio de sinergia
entre montadoras, que envolve a Peugeot Ci-
troën e a GM, num primeiro momento, não im-
pacta o mercado automotivo no Brasil, mas cer-
tamente possibilitará a vinda de novas tecnolo-
gias e veículos para o País no médio prazo.

Além disso, ao fazer aliança com uma das
montadoras mais conhecidas e, também, uma
das preferidas do consumidor, em algum tempo
a Peugeot Citroën ganhará mais participação
no mercado brasileiro, de forma planejada e, o
mais importante, rentável.

Utilizadas e implementadas de forma corre-
ta, tais alianças podem ajudar muitas outras
montadoras ou fornecedores ao redor do mun-
do e no Brasil a superar a falta de escala e reduzir
custos, investimentos e riscos. A ênfase, no en-
tanto, está na implementação. Um contrato é
assinado rapidamente, mas colocar as coisas
em prática leva muito mais esforço e foco. Va-
mos torcer para que GM e Peugeot Citroën en-
contrem o caminho certo para alcançarem jun-
tas seus objetivos, mundialmente e no Brasil.
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NO BRASIL

Denise Chrispim Marin
CORRESPONDENTE / WASHINGTON

A decisão da Força Aérea dos Es-
tados Unidos (Usaf) de cancelar
a compra de 20 aviões A-29 Su-
per Tucano, da Embraer, foi co-
memorada ontem pela concor-
rente americana Hawker Beech-
craft, por dar-lhe chance de vitó-
ria numa nova licitação.

A abertura de um novo proces-
so de escolha, entretanto, não é
considerado provável pelo Ita-
maraty. Para a diplomacia brasi-
leira, o cancelamento se deveu a
uma mudança recente na deci-
são do governo americano de en-
tregar os aviões ao Afeganistão.

Internamente, circulou no Ita-
maraty a versão de que o aumen-
to da insegurança para as forças
americanas no Afeganistão, des-
de o incidente da queima de
exemplares do Alcorão, levara
Washington a suspender seu
compromisso de entregar 20
aviões à força aérea afegã, ainda
em fase de formação.

Dois militares americanos
que atuavam como consultores
em ministérios do Afeganistão
foram mortos, e outros sete fo-
ram feridos por causa do inciden-
te. Os EUA retiraram todo o seu
pessoal de apoio no governo afe-

gão na semana passada.
A leitura do Itamaraty, se con-

firmada, será como um balde de
água fria nas ambições das duas
concorrentes à venda de aviões
levesde ataque para a Usaf. A Em-
braer prepara-se para revidar ao
final da investigação aberta pela
força aérea americana sobre o
processo de licitação. Teria co-
mo apoio, nos EUA, o lobby do
governo da Flórida, onde está
atualmente instalada para a pro-
dução local de jatos executivos.

A Hawker, desqualificada nessa
concorrência por não cumprir re-
quisitos, vê-se fortalecida pelo
lobby político do Kansas, Estado
onde produziria os 20 aviões.

“Nós elogiamos a Força Aérea
por essa decisão e acreditamos
fortemente que foi a coisa certa
para a força aérea, os contribuin-
tes e as pessoas da Hawker Bee-
chcraft”, afirmou Bill Boisture,
presidente da companhia, em no-
ta. “Esperamos competir por es-
se contrato assim que essa inicia-

tiva avançar.”
Boisture deixou claro ser essa

licitação bem mais ambiciosa do
que a venda de 20 aviões. O con-
trato tenderia a ser estendido pa-
ra a encomenda de mais apare-
lhos, em um valor total de US$ 1
bilhão. “Isso envolve a habilida-
de de a Usaf construir relação
com os parceiros dos EUA mun-
do afora para a próxima geração.
Nós continuamos a acreditar
que o AT-6, fabricado na Améri-
ca, é a aeronave correta para essa

missão crítica dos EUA.”
O argumento da geração de

empregos, suscetível ao dis-
curso e às ambições políticas
neste ano eleitoral, também
teria pesado na decisão da
Usaf. A decisão da Hawker de
contestar sua desqualificação
na concorrência na Corte Fe-
deral de Apelação foi acompa-
nhada pela movimentação da
bancada de Kansas no Con-
gresso e por seu lobby no go-
verno de Barack Obama.

Nova licitação da força aérea americana não está definida
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Chegou ao fim ontem a greve ini-
ciada na última segunda-feira
por cerca de 1,4 mil operários
que trabalham nas obras do Por-
to do Açu, empreendimento do
empresário Eike Batista no muni-
cípio de São João da Barra, no
norte fluminense. Os trabalha-
dores são funcionários da ARG e
de outras empreiteiras contrata-
das para construir o porto.

Na última segunda-feira, os
operários cruzaram os braços pa-
ra reclamar da falta de segurança
no local e exigir o pagamento das
horas referentes ao deslocamen-
to de casa para o trabalho, além
da equiparação com os salários
pagos aos operários da obra do
Porto Sudeste, projeto de Eike
no Grande Rio.

Segundo o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da Indús-
tria da Construção Civil do Nor-
te Fluminense, José Carlos Eulá-
lio, a ARG resolveu atender a
maior parte dos pedidos feitos.
“A empresa acatou as reivindica-
ções. Agora nos reuniremos no-
vamente com ela apenas para
acertar alguns detalhes”, disse.

Em nota, a LLX e a OSX, que
também tem projetos no porto,
afirmam que continuam acom-
panhando de perto as negocia-
ções entre o consórcio e os traba-
lhadores. A previsão é de que o
empreendimento entre em ope-
ração no fim de 2013.

GM fecha parceria
e compra 7% da
Peugeot Citroën
Estratégia das companhias é ganhar poder de negociação e cortar
custos; juntas, as montadoras compram US$ 125 bilhões por ano

Juntos. Dan Akerson (E), da GM, e Philippe Varin, da PSA, fecharam o acordo em Nova York

União de forças
se torna tendência

● Complementaridade

Lobby forte. Fábrica da Hawker Beechcraft em Wichita, Kansas: empresa havia perdido a concorrência para a Embraer

Andrei Netto
CORRESPONDENTE / PARIS

Após semanas de rumores so-
bre uma parceria, o grupo ame-
ricano General Motors e o
francês PSA Peugeot Citroën
confirmaram ontem a criação
de uma “aliança estratégica
global”, que vai buscar siner-
gias de até US$ 2 bilhões por
ano em compras conjuntas e
em pesquisa e desenvolvimen-
to de plataformas.

Em troca de uma injeção de
US$ 1,34 bilhão – € 1 bilhão – em
aumento de capital, a GM vai ad-
quirir 7% das ações da número
dois francesa, que por sua vez de-
ve ajudar a equilibrar as contas
da Opel-Vauxhall, subsidiária
do grupo americano na Europa.

O fechamento do negócio foi
anunciado no início da noite de
ontem, em Paris, em nota assina-
da pelas duas empresas. Ambas
se apressaram em reiterar que a
transação “não prevê nenhuma
disposição específica de gover-
nança”.

Na prática, as duas compa-
nhias preservarão a independên-
cia gerencial uma da outra. A
PSA continuará sob o controle
majoritário da família Peugeot,
enquanto a GM se tornará a se-
gunda maior acionista da compa-
nhia francesa.

Economia. Embora a aproxi-
mação já esteja sendo festejada
por analistas e pelos acionistas
dos dois grupos, a economia ge-
rada pela interação entre os gru-
pos só alcançará seu auge dentro

de cinco anos. Até lá, GM e PSA
vão trabalhar na união de suas
compras – um universo de gas-
tos da ordem de US$ 125 bilhões
por ano – e no compartilhamen-
to de plataformas de novos veícu-
los. Juntas, as montadoras vão
se concentrar em automóveis pe-
quenos e médios, além do desen-
volvimento de carros com baixa
emissão de carbono.

Os primeiros produtos da si-
nergia deverão sair das linhas de
montagem em 2016. “Além des-
sas duas atividades, a aliança lan-
ça as bases de futuras coopera-
ções em outros setores de ativi-
dades”, diz a nota.

Filial da PSA Peugeot Citroën,
a Gefco deverá assumir as ativi-
dades de logística e transportes
da GM na Europa e na Rússia,
substituindo a Opel nessas fun-
ções. Por outro lado, os proces-
sos de venda não serão integra-
dos. “Cada uma das duas empre-
sas continuará a comercializar
seus veículos de forma indepen-
dente e concorrente”, diz a nota.

As direções dos conglomera-

dos só se manifestaram por
meio de um comunicado. “As si-
nergias criadas pela aliança, que
complementam os planos de ca-
da parceiro, contribuirão para ga-
rantir à General Motors uma ren-
tabilidade duradoura e sustentá-
vel na Europa”, afirmou o presi-
dente do grupo, Dan Akerson.

De sua parte, Philippe Varin,
presidente da PSA, disse que a
parceria abre grandes possibili-
dades. “Com o apoio de nosso
principal acionista e a chegada
de um novo e prestigioso acionis-
ta, toda a empresa está se mobili-
zando para potencializar os be-
nefícios da aliança o mais rapida-
mente possível”, afirmou.

Dúvidas. Saudada no meio em-
presarial e entre analistas do se-
tor automotivo, em especial pe-
los benefícios que pode trazer à
PSA, hoje não presente nos Esta-
dos Unidos, a aliança é vista com
desconfiança por sindicatos na
França, na Alemanha e no Reino
Unido.

Ontem mesmo, trabalhadores
da subsidiária Opel-Vauxhall pu-
blicaram nota pedindo uma par-
tilha “igualitária” de esforços, na
qual oportunidades e riscos se-
jam divididos com os franceses.
A preocupação dos sindicalistas
é que a Opel – empresa deficitá-
ria da GM – corte postos de traba-
lho na indústria. Em Paris, as
preocupações são similares. Há
vários dias os sindicatos de traba-
lhadores da PSA pedem garan-
tias do Estado de que não haverá
fechamento de fábricas.

Itamaraty vê problemas
no Afeganistão como
causa do cancelamento
do processo de compra
vencido pela Embraer

Cleide Silva

Um grupo com representantes
da General Motors e da PSA
Peugeot Citroën deve se reunir
nos próximos meses para discu-

tir possíveis parcerias na Améri-
ca do Sul, especialmente no Bra-
sil, maior mercado para ambas
na região. Embora a parceria
anunciada ontem tenha a Euro-
pa como maior foco, as demais

regiões onde as marcas atuam
também terão ações conjuntas.

Segundo Jaime Ardila, presi-
dente da GM América do Sul,
uma sinergia viável na região é a
de compras, especialmente de
commodities. “Isso nos daria
maior competitividade e maior
capacidade de negociação.”
Também não está descartado o
trabalho conjunto no desenvolvi-
mento de novos veículos de gera-

ções futuras, mas isso depende-
rá do sucesso da parceria lá fora.

O presidente da PSA no Brasil
e América Latina, Carlos Go-
mes, ressalta que a joint venture
que será criada no segundo tri-
mestre terá capacidade de com-
pras globais de cerca de US$ 125
bilhões por ano, o que fará do gru-
po “o maior comprador em esca-
la mundial”.

De acordo com Gomes, os de-

talhes de atuação dos dois gru-
pos serão definidos futuramen-
te. Os dois executivos afirma-
ram que essa parceria é muito
distinta daquela feita entre a GM
e a Fiat em 2000, que durou ape-
nas cinco anos.

“As condições, as culturas das
duas empresas e o tipo de coope-
ração proposto na época eram
muito diferentes”, diz Gomes,
que na época dirigia a Fiat de Por-

tugal. A outra parceria também
tinha opção de compra por parte
das duas marcas, o que não é pre-
visto agora.

Em 2011, a GM vendeu no Bra-
sil 632,2 mil automóveis e comer-
ciais leves, 3,9% menos que em
2010. A PSA registrou crescimen-
to de 0,8%, com 175,8 mil unida-
des. No mundo todo, as vendas
somadas das duas empresas che-
garam a 12 milhões de veículos.

DAN AKERSON
PRESIDENTE DA GENERAL MOTORS
“As sinergias criadas pela
aliança, que complementam os
planos de cada parceiro,
contribuirão para garantir à
General Motors uma
rentabilidade duradoura e
sustentável na Europa.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B16.




