
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



to médico, já finalizado. Embora a 
empresa oficialmente afirme que não 
há previsão para o anúncio de um no
vo presidente, a expectativa é que Ar
dila deixe o cargo até junho. Os brasi
leiros Isela Constantini, que preside a 
GM na Argentina, e Sérgio Rocha, que 
comanda a subsidiária na Coreia do 
Sul, são os mais cotados para substituí- 
lo (nenhum executivo da empresa 
concedeu entrevista). “A falta de con
tinuidade de gestão dificulta uma ar
rancada, principalmente no momento 
em que os concorrentes estão se mul
tiplicando”, afirma Valdner Papa, di
retor da Consult Motor, consultoria 
especializada na indústria automotiva. 
Há dez anos, havia 15 montadoras no 
Brasil. Hoje, são 43 no total.

LANÇAMENTOS
A matriz também tem atrapalhado. 
Desde que assumiu a presidência da 
empresa, em 2010, o americano Dan 
Akerson iniciou uma ampla política de 
austeridade. Fechou fábricas ao redor 
do mundo e selecionou alguns países, 
como Estados Unidos e China, como 
prioridade no cronograma de lança
mentos. O Brasil ficou em segundo 
plano. Modelos tradicionais, como As- 
tra e Vectra, ficaram sem mudanças 
significativas por mais de dez anos an
tes de ser substituídos no ano passado. 
Agora, a GM corre contra o tempo. 
Nos últimos 15 meses, lançou nove 
modelos — no mesmo período, Fiat, 
Volkswagen e Ford não passaram de 
três lançamentos cada uma. Em mar
ço, o novo Prisma chega ao mercado. 
Mas a pressa trouxe problemas: falta
ram peças para modelos como o com
pacto Cruze e o sedã Cobalt na unida
de de São Caetano do Sul. “No fim do 
ano passado, a fábrica não funcionou 
alguns dias por falta de peças”, diz o 
vice-presidente do sindicato de São 
Caetano, Francisco Nunes. A produção 
do compacto Onix, carro mais vendido 
da GM em janeiro — e quinto carro 
mais vendido do país —, também vem 
enfrentando dificuldades. Cerca de 
10 000 unidades são produzidas por 
mês, quando o previsto eram 14 000. 
O principal problema é o tempo neces

sário para adaptar as linhas de produ
ção à sequência de lançamentos. Se
gundo a GM, as alterações nas linhas 
de montagem para receber os novos 
produtos fizeram com que 40 000 car
ros deixassem de ser produzidos no 
ano passado. “Foram muitos produtos 
em pouco tempo”, diz o consultor au
tomotivo Francisco Satkunas.

Apesar dos inúmeros desafios à fren
te, a GM entra 2013 com alguns motivos 
para otimismo. Em fevereiro, a matriz 
anunciou que a operação na América 
do Sul teve uma geração de caixa de 
300 milhões de dólares em 2012 — mes
mo com as vendas praticamente estag
nadas no Brasil, que responde por 65% 
das receitas da região. A empresa anun
ciou recentemente a criação do tercei
ro turno na fábrica de Gravataí, no Rio

Grande do Sul, e a inauguração da fá
brica de motores de Joinville, em San
ta Catarina. Outro problema histórico 
pode ser resolvido. Há seis meses, a 
companhia negocia o fim da linha de 
montagem de veículos na fábrica de 
São José dos Campos. Lá, o salário mé
dio é 4 700 reais — no ABC paulista, é 
2 700 reais. Em 26 de março, será deci
dido se a área de produção de carros 
fecha de vez. A empresa prevê que os 
resultados da nova linha de veículos 
comecem a aparecer neste ano. De fato, 
a participação de mercado da empresa 
em janeiro foi de 19,6% (ante 18,8% em 
2012). Não chega a ser suficiente para 
que a GM volte à briga pela liderança. 
Mas é um sinal de que, após passar 15 
meses lançando carros, talvez tenha 
chegado a hora de vender. ■
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 4, p. 60-62, 6 mar. 2013.




