
O jeito Fiat de ser já está arrai-
gado na cultura da americana
Chrysler. Depois de três anos
que a italiana tirou a montado-
ra da “bancarrota”, hoje ela
tem planos ousados para os
países emergentes e o Brasil é
um dos mercados em que irá
receber mais empenho e inves-
timentos. Até 2015, a meta é
ser líder no segmento de car-
ros premium por aqui, supe-
rando as alemãs, BMW, Audi e
Mercedes além
da Volvo e da
Land Rover.

Até a última
sexta-feira, a
Chrysler vendeu
4.676 unidades o
que lhe dá, hoje,
o terceiro lugar
no ranking atrás
apenas da BMW e da Land Ro-
ver. Pelos dados de licencia-
mento do Registro Nacional de
Veículos Automotores (Rena-
vam), a líder BMW vendeu
5.818 unidades, a Land Rover
outros 4.954 carros, a Merce-
des 3.483, Audi 2.629 e Volvo
1.811 unidades.

“O nosso objetivo é termi-
nar o ano em segundo”, disse o
diretor geral da Chrysler, Sér-
gio Ferreira. “Temos muitos de-
safios no país, um deles é a
questão dos tributos. Mas, mes-
mo assim é um dos mercados

que temos mais condições de
crescer”, disse Ferreira.

Em setembro do ano passa-
do, o governo tentou frear as
vendas de carros importados e
aumentou em 30 pontos percen-
tuais o Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI) para mo-
delos trazidos fora do México e
da Argentina. “O cenário mu-
dou muito, mas mesmo assim
conseguimos conter um pouco
a alta dos preços e por isso te-
mos um desempenho positivo
no país. Crescemos 60% em
vendas no primeiro semestre”,

disse Ferreira,
que quer vender
no Brasil 5,6 mil
carros este ano.

Ferreira disse
que a Chrysler
vai usar de toda a
sua estrutura de
fábrica do Grupo
nas Américas, in-

cluindo o México e a Argenti-
na para abastecer o mercado
brasileiro. “Ainda não temos
planos de nacionalizar a produ-
ção de nossos veículos, até por-
que temos fábricas espalhadas
pela região que podem suprir
nossas necessidades. Montar
aqui, demanda volume e nos-
sos carros são de nicho. Temos
que fazer o nosso dever de casa
primeiro”, afirmou Ferreira.

Expansão da rede
O executivo, aliás, entende
bem a “agressividade” da Fiat

no mercado brasileiro. Ele veio
do staff da CNH, que é uma das
empresas do Grupo Fiat no Bra-
sil. “A Fiat conhece bem o mer-
cado, o que era uma deficiên-
cia nossa. Por isso, agora esta-
mos reformulando a marca e
nossas concessionárias. E aci-
ma de tudo assimilando o que
ela tem de melhor: essa deter-
minação em ser líder no Bra-
sil”, disse Ferreira.

Para chegar a liderança, a
Chrysler vai duplicar este ano o
número de revendas no país. A

meta é deter 50 até o final de
2012. Ferreira explicou que até
2011, as concessionárias da mar-
ca eram em conjunto com as da
Mercedes-Benz. “Fizemos um
mapeamento dos melhores gru-
po de concessionários de carros
de luxo no país e junho do ano
passado lançamos um edital.
Em 2013, devemos deter entre
70 e 74 lojas, sempre priorizan-
do os líderes do segmento”, dis-
se o executivo.

E a meta de Ferreira é real-
mente audaciosa. A Chrysler de-

ve chegar em 2015 com 120 con-
cessionárias no país, o mesmo
número da japonesa Toyota que
entrou no segmento de carros
compactos e espera estar entre
as maiores montadoras do país.

“Para sermos líderes temos
que ter uma rede e um pós-ven-
da forte, por isso, duplicamos
nossos investimentos em treina-
mento e em marketing”, ressal-
tou Ferreira sem detalhar quan-
to a Chrysler investe por ano
em apresentação da marca e
em pessoal. ■

A General Motors (GM) disse
em comunicado ontem que a
unidade financeira da empre-
sa está entre os interessados
na compra das operações inter-
nacionais da financeira auto-

motiva Ally Financial.
A GM Financial, junto a ou-

tros interessados, apresentou
propostas para o negócio em ju-
lho, mas não há garantia de que
a empresa será bem sucedida na
compra de qualquer uma das
operações, disse o comunicado.
Caso tenha sucesso, a empresa
destaca que poderá expandir sig-
nificativamente suas operações
nos mercados internacionais.

A financeira Ally, na qual o

Tesouro dos Estados Unidos de-
tém 74% de participação após
uma série de resgates, anunciou
em maio que estava em proces-
so de venda das operações na
Europa, no Canadá e no Méxi-
co. A decisão foi tomada para
acelerar os pagamentos aos con-
tribuintes americanos.

Em uma teleconferência reali-
zada neste mês, o presidente-
executivo da Ally, Michael Car-
penter, disse que a financeira

havia recebido ofertas de aproxi-
madamente 30 interessados.
Ele espera que as vendas sejam
fechadas até o fim do ano.

Disputa com Toyota
A General Motors briga com a
Toyota pela liderança do merca-
do mundial. Depois de anos sus-
tentando o primeiro lugar no
ranking, a americana perdeu o
posto para a japonesa em 2010.
No ano passado, com os desas-

tres ambientais no Japão, a GM
tomou novamente a liderança.
Entretanto, já no primeiro se-
mestre de 2012, a Toyota somou
4,97 milhões de veículos empla-
cados no mundo, resultado que
a deixou em boa vantagem fren-
te à General Motors e Volkswa-
gen, segunda e terceira coloca-
das. A americana comercializou
4,67 milhões de carros entre ja-
neiro e junho, enquanto a ale-
mã entregou 4,6 milhões. ■
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Chrysler adota o
“jeito Fiat” no Brasil

GM quer financeira para expandir venda global
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CUSTOS

Desaquecimento da economia faz americana
FedEx adotar plano de demissão voluntária

Até 2015,
a empresa terá
120 revendas

exclusivas
no país. Este ano,

serão 50 lojas

Montadora fez proposta pela
Ally Financial, que está à
venda nos Estados Unidos

A FedEx vai oferecer planos de demissão voluntária a alguns
empregados nos Estados Unidos para reduzir custos, já que o
desaquecimento da economia afeta o transporte de carga e clientes
exigem opções de entrega mais baratas. A concorrente da United
Parcel Service acredita que empregados das unidades FedEx Express
e FedEx Services receberão a maioria das propostas. Reuters

Montadora americana está mais agressiva e quer ser líder em vendas
de carros premium no país. Este ano, ela deve fechar em segundo lugar
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PÉ NO ACELERADOR

As vendas das principais marcas 
de carros de luxo no Brasil, de 
janeiro a 9 de agosto
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Fonte: Renavan Ferreira: esteanoaChryslerdevevendercercade5,6mil carros
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




