
Aos 98 anos, GM luta para chegar aos 100 
Marli Olmos e Tatiana Bautzer De São Paulo e de Washington 
 
Ícone do capitalismo americano, montadora perdeu US$ 11,4 bilhões de valor de mercado em um 
ano. 
 
A dois anos de completar um século de existência, a General Motors, um dos símbolos do 
capitalismo americano, definha. Enquanto ainda tenta escapar da concordata nos Estados Unidos, 
a maior montadora do mundo luta para que a debilidade da matriz não contagie as operações 
ainda saudáveis no restante do mundo. 
 
Filiais fortes como a do Brasil estão proibidas de dar prejuízo. O presidente da GM do Brasil, Ray 
Young, já se prepara para voltar para a matriz. Segundo explicou, em entrevista exclusiva ao 
Valor, em 2007 ele deixará a operação brasileira, cumprindo os tradicionais quatro anos no cargo. 
 
A ascensão a cargos mais altos dependerá da sua gestão em 2006, último ano do teste pelo qual 
passaram Rick Wagoner, atual principal executivo e presidente do conselho da GM, e Frederick 
Henderson, que acaba de ocupar a vice-presidência de finanças. Ambos chefiaram a subsidiária 
brasileira. 
 
Além de todo o emaranhado de situações recentes que levaram a uma crise sem precedentes, a 
história da empresa, fundada em 1908, ajuda a explicar como, ao longo de décadas a GM se 
afundou no gigantismo e na ânsia de ser cada vez mais um império. 
 
A Olds Motor Vehicle, que deu origem à GM, foi criada em 1897 com o valor de cada ação em US$ 
10. Depois de atingir mais de US $ 90 em 1999, a ação da montadora hoje vale cerca de US$ 18. 
Há um detalhe: nas últimas oito décadas, a inflação americana passou de 900%. 
 
Nos EUA, já não parece mais distante a possibilidade de que a GM precise pedir concordata e 
reestruturar sua dívida. O valor de mercado da companhia em bolsa caiu 50,5% nos últimos 12 
meses - ou US$ 11,4 bilhões. Dezembro foi péssimo para a empresa, ao ser rebaixada 
novamente, já na categoria de investimento especulativo. 
 
No dia 12, a Standard & Poor's reduziu a nota da GM de "BB-" para "B", uma rara piora de dois 
graus simultâneos, com perspectiva negativa. "A classificação reflete nosso crescente ceticismo 
sobre a habilidade da GM de fazer uma virada na performance das operações automotivas. Se a 
tendência recente persistir, a GM pode precisar reestruturar as obrigações, incluindo dívida e 
obrigações contratuais", diz Robert Schulz, da S&P. 
 
O prejuízo chega a US$ 5,29 bilhões nos EUA este ano. A S&P prevê que o ano termine com perda 
líquida de US$ 3 bilhões e resultado negativo das operações de US$ 5 bilhões. A montadora terá 
mesmo muito trabalho pela frente antes de receber o título de centenária. 
 



 
 

 
Leia Mais 
 
Montadora foi lenta para reagir à nova realidade 
De Washington   
 
A impressionante derrocada da General Motors em 2005 resulta de uma combinação de fatores - 
condições de mercado desfavoráveis, forte elevação de custos (matéria-prima e, principalmente, 
gastos trabalhistas) e a complicada concordata de seu principal fornecedor, a Delphi. 
 
Ex-controladora da Delphi, a GM está sendo obrigada a envolver-se nas negociações com os 
sindicatos para evitar que uma eventual greve afete suas operações. Eventuais prejuízos 
bilionários só seriam somados ao buraco atual. 
 



Do lado da receita, a GM foi excessivamente lenta na adaptação à alta de preços de petróleo. Nos 
últimos anos, continuou apostando nos grandes veículos utilitários, com maior consumo de 
combustível, acreditando que o americano manteria a sede pelos "carrões". Mas a resistência à 
mudança foi quebrada este ano, e a demanda pelos maiores utilitários - nicho que gerava lucro à 
GM - desabou. 
 
"Com a forte queda de demanda por utilitários, é duvidoso que os modelos que serão lançados em 
2006 possam ajudar as operações americanas a retornar à lucratividade", diz o analista Robert 
Schulz, da Standard & Poor´s. 
 
A GM também demorou para apostar nos carros híbridos a gasolina e eletricidade, que estouraram 
no mercado americano, especialmente depois da disparada de preços da gasolina com os furacões 
na região do Golfo do México. O híbrido Prius, da Toyota, chega a ter ágio nas concessionárias. A 
GM deve lançar o primeiro híbrido só no fim de 2007. 
 
O outro lado da equação, o das despesas, envolve complicadas negociações não apenas com os 
trabalhadores da própria GM, mas também com a força de trabalho da Delphi, que entrou em 
concordata este ano. A concordata da Delphi foi uma das principais razões do primeiro 
rebaixamento do risco de crédito da GM, por conta dos prejuízos que resultariam em caso de 
interrupção do suprimento. Agora, a GM pode ter que se responsabilizar por acertos trabalhistas 
com a companhia. 
 
O poderoso United Automobile Workers (UAW), símbolo do sindicalismo mundial, ameaçava uma 
greve na Delphi como resposta à proposta da empresa de cortar salário por hora de US$ 27 para 
até US$ 9,50. Uma greve que interrompa o suprimento para as fábricas da GM pode provocar a 
"queima de bilhões de dólares por semana", alertam analistas da companhia. 
 
Mas há poucos dias a empresa retirou a proposta de corte de salários e mudança nos benefícios 
de saúde. Também desistiu de pedir à corte de falências que anule os contratos trabalhistas, 
porque a GM entrou diretamente na negociação com os trabalhadores. Foi uma vitória para o 
diretor da UAW, Richard Shoemaker, responsável pelas negociações tanto na Delphi quanto na 
GM. 
 
Shoemaker recusou sucessivos pedidos de entrevista do Valor. Um comunicado divulgado pelo 
presidente do sindicato, Ron Gettelfinger, e por Shoemaker afirma que a proposta de corte de 
62% dos salários "não é o fundamento de um acordo, mas uma receita para o confronto. Se a 
Delphi quer reiniciar as discussões, tirar essa proposta insultante da mesa seria um bom começo". 
 
Na GM, Wagoner anunciou há um mês o corte de 30 mil empregos nos EUA e Canadá e o 
fechamento de 12 fábricas, com o objetivo de reduzir custos em US$ 7 bilhões em 2006. A 
capacidade produtiva será reduzida em 1 milhão de unidades e ficará em 4,2 milhões. "Essas 
ações são necessárias para que a GM possa colocar os custos em linha com nossos competidores 
globais", disse Wagoner. 
 
Depois disso, Wagoner conseguiu um acordo com o UAW para reduzir os custos de programas de 
saúde para aposentados em US$ 1 bilhão anuais. Mas o acordo ainda precisa de aprovação 
judicial e não resolve a desvantagem competitiva da GM, que até agora pagava integralmente 
todas as despesas médicas (incluindo remédios) não apenas para seus trabalhadores na ativa, 
mas também aos aposentados. O acordo só terá impacto em termos de caixa a partir de 2008, 
porque para conseguir o acordo a empresa concordou em contribuir com US$ 2 bilhões para um 
fundo de benefícios dos trabalhadores. 
 
A maior esperança para a situação de caixa a curto e médio prazos é a venda da subsidiária 
financeira da GM. A GMAC (General Motors Acceptance Group), uma das maiores financeiras dos 
EUA, sofreu disparada dos custos de captação com a queda dos ratings da controladora. A GM 



negocia a venda da financeira com os bancos Wachovia e J.P. Morgan, além do fundo de private 
equity Cerberus Capital Management. O preço pode superar US$ 10 bilhões.  

 
 
Leia Mais 
 
Analista diz que Mercosul pode ser afetado pela crise 
De São Paulo   
 
De uma forma ou outra, a subsidiária brasileira pode ser afetada pela crise na matriz da General 
Motors, segundo o economista Richard Dubois, pesquisador do setor automotivo e sócio da 
Trevisan Consultores. 
 
O primeiro argumento do analista é que fica mais difícil para a empresa decidir se o dinheiro 
gerado no Brasil, a partir de agora, vai para a matriz para investimento local. "A decisão de 
investimento é prejudicada à medida em que é preciso optar entre imobilizar um grande volume 
de recursos ou usar o dinheiro para melhorar a liquidez da companhia", diz. 
 
Para o analista, os novos projetos, "têm de ser muito bons para garantir geração de caixa". E a 
GM precisa começar a investir na renovação da linha no Brasil. Dubois diz que, embora a GM 
ofereça ampla gama de modelos , a concorrência aumentou ultimamente. 
 
 
No segmento dos modelos mais sofisticados, como o Vectra, chegaram os carros da Toyota e 
Honda. Entre os populares, a GM tem um modelo forte, o Celta. Mas Fiat e Volkswagen ainda 
dominam a maior fatia desse mercado. "O Brasil não está no olho do furacão, mas está dentro 
dele", diz Dubois. "A operação brasileira pode até ficar meio escondida, mas não poderá deixar de 
contribuir com a matriz".  

 
 
Leia Mais 
 
Filial tem de dar lucro de 'qualquer jeito' 
De São Paulo 
 
Para ajudar na entrevista, o presidente da GM do Brasil, Ray Young, desenhou, numa folha de 
papel, um balanço de 2005 com três itens de cada lado. Na lista positiva entram lucro no mercado 
doméstico, lançamento de produtos, como o novo Vectra, e recorde de qualidade nas fábricas. Na 
fileira oposta: prejuízos com exportação, ritmo lento no mercado interno no primeiro semestre e a 
dura situação na matriz da companhia. 
 
Mas ao lado da última linha, uma observação: a situação nos EUA pode abrir oportunidades para a 
GM do Brasil, como a exportação de engenharia para a matriz. Young está certo de que filiais 
fortes como a do Brasil podem ajudar a matriz. Pela primeira vez na sua história de 98 anos, as 
vendas da GM fora dos EUA neste ano serão maiores do que no país de origem. 
 
Reverter o resultado financeiro na operação brasileira, que continuou no vermelho este ano como 
conseqüência do enfraquecimento do dólar, não é apenas uma palavra de ordem, mas um passe 
para Young ascender na companhia. Conforme revelou em entrevista ao Valor, Young deixará o 
comando da filial brasileira em 2007. Se passar no teste do último ano, ele deverá ser mais um 
talento escalado para ajudar a matriz, que, ao que tudo indica, dificilmente estará em situação 
menos desfavorável daqui a um ano, véspera de completar 100 anos de existência. 
 
No mês em que completa 44 anos de idade, o já carismático canadense filho de chineses Young 
recebeu o Valor para sua última entrevista do ano. 



 
Valor: O senhor diz que o fato de a matriz estar em situação difícil abre oportunidades para a filial 
brasileira. Mas é difícil imaginar que essa crise não afete o Brasil. 
 
Ray Young Este mercado está crescendo. Durante uma crise precisamos focar as operações em 
crescimento, que são América Latina, África do Sul, Oriente Médio, Ásia e Pacífico. Rick Wagoner 
(principal executivo) quer que essas regiões continuem crescendo e, por isso, vamos ter 
investimentos. Temos um programa de lançamento de produtos e ampliação da fábrica de 
Gravataí (RS) e, apesar da crise nos EUA, o programa continua. 
 
Valor: Até que ponto a região continua sendo importante num momento em que vocês se 
queixam de prejuízos com exportação em razão do câmbio ? 
 
Young: Felizmente, com a melhoria do valor do dólar, estou respirando de novo. Nossa indústria 
precisa de um dólar a R$ 2,70. Mas R$ 2,30 é melhor que R$ 2,20. A perspectiva é que esse 
mercado deve crescer para 2 milhões de unidades. Precisamos de um bom crescimento no ano 
que vem . Com isso, podemos superar os prejuízos das exportações e voltar à lucratividade. Com 
isso, a GM Corporation vai manter confiança nesse mercado. 
 
Valor: Wagoner disse, há dois anos, em Detroit, que o senhor seria preparado para uma carreira 
na companhia. Continua a perspectiva de voltar para os EUA e assumir cargos melhores? 
 
Young: Tenho uma grande responsabilidade no ano que vem. Em 2006 eu vou ficar aqui. Em 
2007, provavelmente vou para outra parte da General Motors. 
 
Valor: 2006 será a prova final? 
 
Young: (Risos) Será graduação ou "deixe a companhia". 
 
Valor: Seu próximo cargo está definido? 
 
Young: Depende de eu atingir os objetivos em 2006. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 dez. 2005, Indústria, p. B-5. 


