
A General Motors (GM) não
tem planos imediatos para
montar carros em parceria
com a francesa PSA Peugeot Ci-
troën no Brasil. A informação
é do presidente da montadora

para a América do Sul, Jaime
Ardila. “Até agora, o foco da
aliança tem sido Europa e eu
espero que isso continue por al-
gum tempo”, diz.

No mês passado, representan-
tes de sindicatos franceses e bra-
sileiros afirmaram que a PSA
Peugeot Citroën e a GM esta-
vam trabalhando para fabrica-

rem conjuntamente carros com-
pactos no Brasil.

Sob um plano inicial, as mon-
tadoras aliadas vão produzir
dois novos modelos de veícu-
los para a Peugeot Citroën e
dois para a GM. Nenhuma deci-
são foi tomada sobre o local de
produção, disseram os repre-
sentantes sindicais.

Ardila acrescentou que a GM
está avaliando o lançamento
da marca de luxo Cadillac na re-
gião da América do Sul, en-
quanto o presidente-executi-
vo da GM, Dan Akerson, cha-
mou de “possibilidade” a vin-
da da marca para o mercado
sul-americano nos próximos
cinco anos. ■ Reuters

A General Motors (GM) colo-
cou mesmo o pé no acelera-
dor. A montadora americana
deve anunciar investimentos
superiores a R$ 5 bilhões para
os próximos cinco anos. A em-
presa está decidida a retomar
a força que tinha no Brasil até
a década de 1990. “Vamos in-
vestir mais. Mas os valores se-
rão anunciados somente no
próximo ano. O que posso di-
zer é que em 2011 os investi-
mentos no mundo giraram em
torno de US$ 6 bilhões e este
ano, US$ 8 bilhões. É o que de-
ve acontecer também no mer-
cado brasileiro. O Brasil é mui-
to importante para a GM”, afir-
ma o presidente mundial da
companhia, Dan Akerson.

O executivo veio ao país para
o lançamento do novo compac-
to da marca, que promete ser o
carro mais vendido da GM no
mercado. O Onix vai substituir
o Corsa no portfólio de produ-
tos da marca no Brasil e, segun-
do o executivo, pode ser expor-
tado para países com caracterís-
ticas similares as nossas. “É um
modelo desenvolvido para o Bra-
sil. As vendas e a produção em
outros países vão depender da
aceitação do modelo no merca-
do brasileiro. Nós não podemos
cometer o mesmo erro de 2010
a 2011, em que ficamos sem pro-
dutos para o mercado brasilei-
ro”, pondera.

Akerson não quis confirmar,
mas, na apresentação do Onix,
a GM convidou jornalistas da
América do Sul e da Ásia. “É
um carro que foi desenvolvido

para o Brasil, pelo nosso time
de engenheiros daqui. É um or-
gulho para a GM e para a Che-
vrolet”, acrescenta.

O Onix vai ser produzido na
unidade da GM em Gravataí, no
Rio Grande do Sul (RS). Nessa fá-
brica, a montadora produz a fa-
mília Celta e por lá a empresa
fez um investimento de R$ 1,8
bilhão para o aumento da capa-
cidade, de 250 mil para 350 mil
unidades por ano. Além de subs-
tituir o Corsa, o Onix também
deve substituir o sedã Prisma,
produzido no RS.

“Os investimentos de R$ 5 bi-
lhões foram a demonstração de
humildade da GM. Primeiro por-
que reconhecemos que nossa li-
nha estava defasada e tínhamos
que renovar para ganhar nova-
mente a força que sempre tive-
mos no país. Segundo, mostra-
mos a importância do mercado
brasileiro para a marca”, diz o
presidente da GM para a Améri-
ca do Sul, Jaime Ardila.

E a GM realmente colocou o
pé no acelerador para não perder
mais participação de mercado co-
mo vinha registrando e, conse-

quentemente, se distanciando
das líderes Fiat e Volkswagen. A
montadora chegou a ter 20% de
mercado e agora está em torno
de 17% nas vendas de automó-
veis e comerciais leves no país.
“Fizemos nove lançamentos nos
últimos 12 meses, sendo sete mo-
delos totalmente desenvolvidos
pelo Centro de Desenvolvimen-
to Brasileiro”, diz Ardila.

Para o presidente mundial da
GM, o lançamento do Onix é o
mais importante para a marca
no Brasil, desde 1996. “Esse é
um carro que vai mexer com o

Brasil. Ele é tão importante
quanto o primeiro Corsa, ícone
da marca no Brasil, que saiu de
linha este ano. Estamos confian-
te de que com o Onix vamos
conquistar mais consumido-
res”, diz Akerson.

Com o Onix, a GM termina a
renovação da linha e a substitui-
ção de todos os projetos da Opel
que estavam no país desde a dé-
cada de 90. “Passamos por uma
profunda transformação graças
aos investimentos. Agora, so-
mos a empresa com o maior por-
tfólio do Brasil e a maior parte
desenvolvida no país”, diz a pre-
sidente da GM do Brasil, Grace
Lieblein, que adiantou que a
marca vai lançar o Trailblazer,
um SUV que será produzido em
São José dos Campos (SP), deri-
vado da picape S10 e que vai
substituir a Blazer. ■
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Parceria com Peugeot no país não está prevista
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Investimentos da GMno Brasil
devem superar R$ 5 bilhões

De acordo com o presidente
da GM para a América do Sul,
Jaime Ardila, foco é Europa

Dan Akerson, presidente mundial da montadora, anunciou que aporte está previsto para os próximos 5 anos

Montadora avalia o
lançamento da marca
de luxo Cadillac na
região da América do
Sul, segundo o
presidente da GM
para a América do Sul
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 out.  2012, Primeiro Caderno, p. 18.




