
Aliança com a GM pode beneficiar Peugeot no Brasil 
Juliana Estigarribia 
 
Segundo André Beer, ex-dirigente da General Motors, a francesa ganhará mercado no País; 
fornecedores divergem sobre as vantagens da parceria 
 
A mais nova aliança do mercado automotivo, entre a norte-americana General Motors (GM) e a 
francesa PSA Peugeot Citroen, deve ser muito mais vantajosa no Brasil para a montadora 
europeia. A conclusão é do ex-vice presidente da GM, André Beer. "A GM no Brasil está em 
uma posição muito melhor do que a PSA, portanto os ganhos devem ser bem maiores para a 
empresa francesa", afirma Beer. 
 
Ele avalia que essa sinergia é diferente das ocorridas no passado, como as parcerias GM-
Volkswagen e GM-Fiat. "A GM absorveu a Fiat em sua joint venture no início da década, mas 
quem saiu no lucro foi a italiana, que ganhou muito mercado", diz. Para ele, caso a 
participação acionária da GM não aumente muito, a aliança poderá ser bem sucedida. Segundo 
os termos do acordo, a montadora norte-americana adquiriu 7% das ações do grupo francês. 
 
Segundo fontes ligadas a GM, a partir de agora começará um período intenso de reuniões 
entre as duas montadoras para decidir quais passos deverão ser tomados para cada região do 
mundo, inclusive no Brasil. A joint venture tem como principal objetivo o ganho de 
competitividade. Isso porque, na Europa, o grupo PSA tem um mercado bastante amplo, mas 
no Brasil o seu market share ainda é tímido, em torno de 5,5%. A parceria na zona do euro é 
encarada como estratégica para a GM ganhar fatias de um bolo dominado por gigantes locais, 
como a alemã Volkswagen e a italiana Fiat Segundo o presidente da PSA Peugeot Citroen 
Brasil e América Latina, Carlos Gomes, a aliança preserva a independência de cada uma das 
montadoras e, neste momento, a produção não está nas áreas de ação da parceria. A 
estrutura organizacional das marcas também será mantida, assim como a rede de 
concessionárias, que prosseguirá independente. "Continuamos sendo concorrentes", afirmou o 
executivo ao DCI. Ele destaca que essa é a maior aliança do mundo no setor, já que as duas 
empresas somaram juntas, em 2011, vendas globais de 12 milhões de veículos. 
 
De acordo com Gomes, inicialmente, a parceria vai se concentrar nos carros compactos e 
médios, minivans e crossovers. Os primeiros automóveis produzidos em uma plataforma 
conjunta devem chegar ao mercado mundial em2016. Outro foco da aliança será na área de 
compras. "Vamos criar uma joint venture de compras para peças, serviços e equipamentos, 
que atue em escala mundial", diz o executivo. Ele destaca que as duas empresas juntas têm 
um volume global de compras de US$ 125 bilhões. 
 
"Somos os maiores compradores do mundo, no setor. No Brasil, vamos estudar com a GM um 
calendário local de trabalho sobre o tema", diz Gomes. Aliás, o ganho de escala, objetivo 
recorrente nesse tipo de parceria, afeta diretamente o segmento de autopeças. 
 
Para a Fras-le, uma das líderes mundiais de componentes para freios automotivos, a sinergia 
entre GM e PSA pode se traduzir em mudanças significativas nos contratos das empresas com 
seus fornecedores. Segundo o diretor-presidente da Fras-le, Daniel Randon, é possível que as 
duas montadoras passem a utilizar as mesmas peças e componentes para obterem ganhos de 
escala. "Os fornecedores tendem a desenvolver projetos mais globais para atender a essa nova 
demanda", diz. 
 
A Fras-le fornece, hoje, somente para a GM. Randon acredita, no entanto, que a sinergia 
possibilita o crescimento da atuação de sua empresa no mercado global. "Enxergamos essa 
parceria muito mais como uma oportunidade para também fornecermos para a PSA", diz o 
executivo. 
 
A Delphi América Latina, uma das líderes globais no setor de autopeças, discorda dessa visão 
de mercado. Segundo o diretor comercial da companhia, Valdir de Souza, a decisão pode 
significar transtornos para os fornecedores das montadoras envolvidas na joint venture. 
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"Buscamos uma solução adequada para atender às partes. No entanto, a partir da união, a 
burocracia aumenta muito", diz o executivo. 
 
Souza cita o exemplo da parceria entre Renault e Nissan, marcas que atuam de forma quase 
que totalmente independentes, inclusive no setor de compras. "Poucas peças são compradas 
em conjunto pelas montadoras", diz. Ele destaca que não existe um exemplo de aliança que, 
de fato, não acabou se traduzindo na "absorção" de uma pela outra. "O que nós, fornecedores, 
esperamos é que os volumes de negócios aumentem. No segmento de autopeças, alguém 
deve perder espaço com a parceria", diz. 
 
Ainda não há definições sobre os reflexos da parceria nas plantas brasileiras das montadoras. 
Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul (SP), Aparecido da 
Silva, não deve haver mudanças no quadro de funcionários da GM. "Eu não vejo nenhum 
prejuízo em um primeiro momento", diz. Ele afirma que o centro tecnológico da montadora, no 
município, poderá ser aproveitado pelas PSA, uma vez que a planta é bastante avançada em 
tecnologia automotiva. 'A parceria pode ser benéfica e deve garantir empregos", acredita. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 3, 4 e 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A10. 
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