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INTRODUÇÃO

O  presente  estudo  tem  por  objetivo  último  estudar  a  montadora  de  automóveis
estadunidense General  Motors. No entanto, para uma análise correta nesse sentido, não é, de
modo  algum,  suficiente  o  exame  dos  números  da  G.  M.  no  Brasil.  É  preciso  analisar  várias
hipóteses para esse segmento do mercado a nível mundial para, somente então, compreendermos
como se enquadra a G. M. dentro desse cenário mais amplo. 

Por esse motivo, o presente estudo se divide em dois momentos distintos. No primeiro
deles,  iremos  analisar  a  evolução  e  dinâmica  interna  das  montadoras  de  automóveis  a  nível
mundial.  Nosso objetivo é capturar as principais alterações verificadas nas últimas décadas no
setor. Por exemplo, existe uma mudança no mercado de automóveis no sentido de substituir a
venda  direta  do  produto  para  o  consumidor  final,  por  outro  forma  de  consumo  através  de
empresas prestadoras de serviço? Houve, recentemente, uma nova revolução tecnológica no setor,
aumentando a produtividade e reduzindo ainda mais o número de trabalhadores empregados?
Existe alguma alteração significativa na partilha do mercado entre as grandes multinacionais que
faz décadas hegemonizam o setor? 

Ainda nos marcos da análise global do setor automobilístico e das montadoras, pretendemos
avançar  no  exame  do  papel  específico  do  Brasil  nesse  contexto.  Avaliar  qual  o  peso  do  país
enquanto submetrópole no atual sistema de dominação entre os Estados, ou seja, o país continua
a ser local destinado à produção de automóveis por meio das multinacionais e sua distribuição no
continente? 

Somente depois de percorrermos esse caminho, iremos, no tópico final desse estudo, analisar
mais detidamente a situação específica da General Motors em meio as demais empresas do setor
e, por fim, seu papel no Brasil. Nesse sentido é fundamental capturarmos não apenas os artifícios
usados  pelo  conjunto  das  empresas  do  setor  automobilístico  contra  os  trabalhadores;  mas  a
relação entre a G. M. e as suas concorrentes multinacionais.

Então,  pretendemos  analisar  a  GM no  Brasil,  as  concorrentes  nacionais  e  as  plantas  aqui
instaladas. 

Sempre importante lembrar que no capitalismo as empresas não atuam de forma isolada. Ao
contrário, atuam em um cenário de concorrência e disputa feroz pela fatia de mais-valia global. Do
ponto de vista das empresas, não importa as necessidades de seus trabalhadores, nem da classe
trabalhadora no geral, mas unicamente as possibilidades de lucro que certa parcela do mercado
oferece. 

Mas não é apenas isso,  tais  decisões nem sempre dependem das escolhas  unilaterais  das
empresas. Fosse esse o caso, não existiriam direitos trabalhistas, nem qualquer outra garantia para
os  trabalhadores.  Ao  lado  da  concorrência  entre  as  empresas,  os  trabalhadores  são  sempre
obrigados  a  se  colocarem em movimento em função de  seus  próprios  interesses.  O  exemplo
recente da greve dos caminhoneiros no Brasil dão um exemplo palpável de que os interesses do
capital jamais são impostos de maneira definitiva e sem resistência. Os inimigos são fortes, é um
fato. No entanto, quando unimos a única classe que produz toda riqueza, fica evidente como a
força dos inimigos pode se esfacelar e batalhas de início desiguais, podem ser revertidas. 

Tal estudo, portanto, visa orientar sobre os cenários mais prováveis na luta dos trabalhadores
contra os interesses dos proprietários da General Motors. Mas, de forma alguma, indicar um rumo
irreversível e dado de uma vez para sempre para o próximo período.
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A INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA NO MUNDO
O setor automobilístico foi a ponta de lança do processo de acumulação de capital no século

XX e, particularmente, no pós guerra. Em grande medida, a hierarquia de dominação mundial das
grandes  potências  imperialistas  poderia  ser  medida  pela  extensão  espacial  das  grandes
multinacionais do setor. Em particular as grandes montadoras. Não foi casual, portanto, que parte
expressiva das revoluções no processo de trabalho no século XX ocorreram dentro das montadoras
de automóveis: fordismo, toyotismo e neofordismo. Nessa direção, os Estados Unidos seguido pelo
Japão, Alemanha, Itália e França dominaram as principais multinacionais do setor.

O setor automotivo, apesar disso, tem aspectos muito particulares. O auto custo de transporte
intercontinental  de  automóveis  fez  do  modelo padrão das  empresas  que exploram o setor  as
multinacionais. Diferente de um Iphone que pode sediar sua produção em alguns poucos lugares e
dali  exportar  para  o  mundo  inteiro,  o  setor  automobilístico  exige  que,  ao  menos  uma  parte
expressiva da produção, deve ser sediada no mesmo continente ou, as vezes, no mesmo país que
será consumido. Com suas sedes nos grandes países capitalistas, as subsidiárias se espalham por
todo o globo atendendo o mercado continental ou nacional de automóveis que cresceu sem parar
desde o início do século passado.

Houve,  apesar  disso,  mudanças  importantes  desde  os  anos  90.  Com  a  chamada  terceira
revolução  industrial,  envolvendo  a  informática  e  a  nanotecnologia,  ocorreu  uma  mudança
importante na divisão social do trabalho. O setor automotivo continua a desempenhar um papel
central  entre  as  gigantes  do capitalismo mundial  e  seus produtos  representam um percentual
expressivo no consumo da classe trabalhadora em todo o mundo. No entanto, esse setor não tem
mais  a  mesma centralidade de 50 ou 40 anos atrás.  O bolo da acumulação global  de  capital,
extraída da exploração dos trabalhadores, é dividido com outras empresas muito poderosas do
setor eletroeletrônico e da informática. 

A escalada da produção mundial de automóveis continua
A produção mundial de automóveis segue a todo vapor. Não houve, no último período, uma

inversão na dinâmica de produção em massa voltada para os indivíduos como consumidores finais.
Vejamos abaixo a evolução histórica do setor, desde 1950.
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Nos últimos 70 anos a produção de automóveis multiplicou por 10, enquanto a população
mundial  nem sequer triplicou no mesmo período. Essa tendência permanece. Em 2017, foram
produzidos 97,3 milhões de veículos, entre leves e veículos comerciais leves. É mais um record
histórico  do  setor,  2,3%  superior  ao  ano  anterior.  A  única  inflexão  no  processo  produtivo  de
automóveis que encontramos nas últimas décadas foi durante a crise de 2008 e 2009. Sobretudo
2009, quando verificamos uma queda na produção. No entanto, já em 2010 o setor superou sua
produção anterior ao início da crise e vem crescendo a taxas constantes desde então. 

Somente  uma  demanda  por  forte  consumo  individual  de  veículos  pode  sustentar  uma
produção nesse nível e por tão longo tempo. Uma produção que cresce a uma taxa três vezes
maior que a população. No que diz respeito ao padrão de consumo não vemos, ainda, dados que
apontem no sentido de uma alteração qualitativa. 

É  verdade que está  em curso uma possível  revolução tecnológica no setor.  Um futuro de
veículos autônomos e novas formas de transporte pessoal.  Mas é preciso ter em vista que tal
revolução ainda se encontra em suas primeiras etapas. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos,
ponta de lança dessas novas tendências,  dos 3 trilhões de milhas percorridas por veículos em
2016, só 5 bilhões, ou 0,15% do total, foram percorridas com aplicativos como Uber e Lyft.

É verdade que, por exemplo, a General Motors investiu o equivalente a 500 milhões de reais
na aquisição de uma parcela da Lyft,  empresa da rede de transporte dos Estados Unidos  que
conecta motoristas e usuários de carros compartilhados por meio de um aplicativo móvel. Investiu
outros 600 milhões para o desenvolvimento de veículos autônomos. Esse cenário já aponta para o
fato de que as empresas do setor apostam nesses empreendimentos para o futuro. No entanto, é
uma fatia pequena dos aproximadamente 16 bilhões de reais  em pesquisa e desenvolvimento
aplicados anualmente pela empresa. 

Outro exemplo interessante foi a demissão, em maio de 2017, do principal executivo da FORD:
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Mark Fields. Muito associado a inovações tecnológicas ousadas, Fields assumiu a gigante norte
americana em 2014 com a estratégia de privilegiar o desenvolvimento de veículos autônomos. A
justificativa de sua demissão foi a mudança de rumos que empresa pretende dar nos próximo anos
após  acumular  perdas  sucessivas:  focar  não  tanto  em  negócios  que,  no  momento,  não  dão
retorno.

Isso não significa que o negócio de carros autônomos,  aplicativos de transportes  etc,  não
tenha futuro. Ao contrário, os investimentos da GM e outras montadoras nessas tecnologias dizem
o oposto. No entanto, não há indícios de que tais alterações sejam a tônica do setor no atual ciclo.
Identificamos outros aspectos que nos parece ser mais determinantes para as idas e vindas do
setor nos próximos anos, como veremos mais adiante.

Produção de automóveis por país: o fator China
Do que foi dito acima, não significa que não houve novidades no setor automobilístico nas

últimas décadas. Ao contrário. A distribuição entre as empresas e países  que partilham a indústria
automobilística sofreu alterações significativas. A primeira alteração substancial nesse sentido foi a
criação de um enorme mercado asiático, produto da industrialização do continente, tendo a China
na dianteira. Nessa direção, vejamos abaixo os países que estão na dianteira da produção no setor:

Como se nota, a China é, de longe, o maior produtor de automóveis no mundo. Em 2017,
foram mais de 29 milhões de veículos produzidos. Em seguida vem os Estados Unidos com 11,1
milhões.  Seguido  de  perto  pelo  Japão.  O  Brasil  ocupa  a  nona  posição  com  2,7  milhões  de
automóveis produzidos em 2017. O México é o maior produtor da América Latina com mais de 4
milhões. O que surpreende é que essa alteração se deu em um prazo muito curto. No ano 2000, a
China produzia apenas 2 milhões de automóveis: 7% de sua produção atual.  Vejamos abaixo a
variação da produção de automóveis entre os quatro maiores produtores do mundo.
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Outros
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Dois aspectos relevantes merecem nota nessa série histórica da indústria automobilística por
país. Além da disparada da China na produção de automóveis que já comentamos, vemos que os
Estados Unidos, centro da crise econômica de 2008, sofreu um profunda abalo nesse setor. Em
2010 o país produzia 7,7 milhões de automóveis, 36% inferior a 2005 e quase 40% abaixo que nos
anos  2000.  Não  se  trata  de  uma  oscilação  normal.  Pelo  contrário,  significa  uma  queda
potencialmente  catastrófica  e  de  enorme  relevância  para  as  montadoras  norte  americanas,
particularmente  GM  e  FORD.  Sem  ter  em  vista  o  mercado  norte  americano,  não  é  possível
entender a situação atual da GM. Para se ter uma ideia, até o ano de 2017, os Estados Unidos não
conseguiu recuperar o mesmo patamar de produção interna verificado no ano 2000.
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Ora, se em 1950 verificamos uma hegemonia completa dos Estados Unidos, no interior do qual
se produzia mais de 75% dos veículos; em 2017 o país produz apenas 11,5% da produção mundial.,
Hoje a China, por sua vez, é responsável por quase um terço da produção mundial. No entanto,
esses  últimos dados,  diferente  daqueles  anteriores  sobre a  crise  de 2008,  não trazem grande
surpresa. Como foi dito anteriormente, a produção de veículos, devido os custos de transporte e a
busca por mão de obra barata, se espalhou por todo mundo através das multinacionais. Somente a
GM possui 79 plantas espalhadas por todo o mundo. Para entendermos com mais clareza esse
cenário,  é  necessário  examinar  a  dimensão  das  montadoras  multinacionais  que  operam  nos
distintos países. Não é suficiente analisarmos o local onde se dá a produção. 

Produção por montadoras: transformações entre as gigantes do setor
Na  tabela  abaixo,  indicamos  as  maiores  montadoras  do  mundo  considerando  o  total  da

produção física, com a variação de sua produção a partir do ano 2000.

Como se  vê,  a  Toyota  é  a  maior  montadora  do mundo com 10,2  milhões  de  automóveis
produzidos  somente  em
2016, seguida pela alemã
Volkswagem,  pela
coreana  Hyundai  e,
somente  então,  pela  G.
M.  e  FORD  dos  Estados
Unidos.  Trata-se  de  um
novo  elemento  muito
relevante.  Mostra,  dentre
outras coisas, que a crise
de 2008 teve um impacto
não  apenas  na  produção
no  interior  dos  Estados
Unidos, mas, também, em
suas  duas  principais
montadoras:  General
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País Controlador Empresa 2000 2005 2010 2015 2016 Variação Percentual Variação Absoluta

Mundo 58.374.162 65.318.744 77.629.127 90.780.583 94.771.814 62,35% 36.397.652

Japão TOYOTA 5.954.723 7.338.314 8.557.351 10.083.831 10.213.486 71,52% 4.258.763

Alemanha VOLKSWAGEN 5.106.749 5.211.413 7.341.065 9.872.424 10.126.281 98,29% 5.019.532

Coreia do Sul HYUNDAI 2.488.321 3.091.060 5.764.918 7.988.479 7.889.538 217,06% 5.401.217

Estados Unidos G.M. 8.133.375 9.097.855 8.476.192 7.484.452 7.793.066 -4,18% -340.309

Estados Unidos FORD 7.322.951 6.497.746 4.988.031 6.393.305 6.429.485 -12,20% -893.466

Japão NISSAN 2.628.783 3.494.274 3.982.162 5.170.074 5.556.241 111,36% 2.927.458

Japão HONDA 2.505.256 3.436.164 3.643.057 4.543.838 4.999.266 99,55% 2.494.010

Itália-EUA FIAT 2.641.444 2.037.695 2.410.021 4.865.233 4.681.457 77,23% 2.040.013

França RENAULT 2.514.897 2.616.818 2.716.286 3.032.652 3.373.278 34,13% 858.381

França PSA 2.879.422 3.375.366 3.605.524 2.982.035 3.152.787 9,49% 273.365

Japão SUZUKI 1.457.056 2.071.707 2.892.945 3.034.081 2.945.295 102,14% 1.488.239

Alemanha B.M.W. 834.628 1.323.119 1.481.253 2.279.503 2.359.756 182,73% 1.525.128
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2,49%
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Percentual da Produção Física por Montadora - 2016

Fonte: OICA Elaboração: ILAESE



Motors e FORD. As duas empresas eram líderes com folga no segmento no ano 2000. A GM em
primeiro lugar com mais de 8,1 milhões de veículos produzidos e a FORD em segundo com mais de
7,3 milhões. Para se ter uma ideia, a terceira colocada no segmento, a japonesa Toyota, produzia
no mesmo ano cerca de 5,9 milhões de automóveis, ou seja, 1,3 milhões a menos que a FORD e
2,1 milhões abaixo da GM. Assim, entre 2000 e 2016, houve uma redução em termos absolutos no
total  de  automóveis  produzidos  pela  GM  e  pela  FORD,  enquanto  Toyota,  Volks  e  Hyundai
cresceram 71,5%, 98,3% e 217,1% respectivamente. 

Como podemos perceber, a concentração no segmento é grande. As 10 maiores empresas do
setor são responsáveis por quase 70% da produção, enquanto as 5 maiores representam cerca de
45% da produção mundial.

Como indicamos anteriormente, o poder econômico de cada país não é dado pelo local em
que se sedia a produção, mas pelo país controlador das respectivas multinacionais. Para ficar mais
clara a relação entre as empresas e os países dominantes desse setor, analisamos abaixo a divisão
da produção física de veículos  por  país  controlador  da  respectiva empresa.  Para  essa análise,
consideramos as 50 maiores montadoras do mundo, responsáveis pela produção de 99,39% dos
veículos. 

Mesmo nesse caso, o percentual não é 100% preciso, uma vez que consideramos apenas o
país controlador e não a divisão das ações de cada empresa. Uma empresa controlada pela China,
por exemplo, pode ter acionistas norte americanos, alemães etc. Esse é o caso, por exemplo, da
Embraer no Brasil. No caso das empresas usadas no cálculo indicado no gráfico abaixo, as maiores
distorções  é  relativa  as  empresas  chinesas.  A  maior  delas,  a  SAIC,  responsável  por  2,71% da
produção mundial, tem a maioria de seus veículos a parceria da GM, com 50% das ações. O caso
da japonesa NISSAN, responsável  por 5,86% da produção mundial,  tem a maior parte de suas
ações pertencentes diretamente a francesa Renault.  De qualquer forma, o percentual  indicado
abaixo  aproxima-se  muito  mais  da  conformação  real  de  forças  entre  os  Estados  no  setor
automobilístico, do que o dado da produção por país. Os dados são relativos ao ano de 2016:

O Japão é hoje, de longe, o país sede das empresas que abarcam a maior parcela da produção
global  do  setor,  quase  um  terço,  ou  29,6%.  Engloba  as  seguinte  empresas:  ISUZU,  FUJI,
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MITSUBISHI,  MAZDA, SUZUKI,  HONDA, NISSAN e a gigante TOYOTA. Sendo que a Nissan, como
dissemos, controlada pela francesa Renault. O Estados Unidos vem em seguida, considerando que
a FCA tem o controle dividido com a Itália. Em seguida a Alemanha. Duas são as surpresas dessa
lista: China e Coreia do Sul. A China tem 14,97%, portanto, o equivalente a metade da produção
realizada em seu próprio solo. No entanto, a produção automotiva chinesa é dividida entre um
grande conjunto de montadoras. Quase todas elas de pouca expressão individualmente falando e
muitas  são estatais.  As maiores são SAIC,  CHANGAN,  BAIC,  DONGFENG MOTOR, GEELY,  GREAT
WALL,  CHERY,  nessa  ordem.  Já  o  montante  relativo  a  Coreia  do  Sul,  8,32%,  é  integralmente
representado  pela  Hyundai,  empresa  de  mais  rápida  ascensão  nas  últimas  décadas  e  que,
conforme  discutiremos  mais  adiante,  tem  um  papel  fundamental  na  dinâmica  atual  do  setor
automotivo. Com impacto em todas as demais montadoras.

Empregos avançam no mesmo patamar que a produção, por enquanto.
Um  aspecto  de  enorme  importância  é  que  o  crescimento  da  produção  física,  conforme

examinamos anteriormente, tem levado, também, ao crescimento do número de empregos diretos
no  setor.  Abaixo,  consideramos  o  total  de  empregos  diretos   nas  17  maiores  montadoras,
excetuando algumas estatais chinesas que não disponibilizam os dados. Consideramos as seguintes
montadoras : TOYOTA, VOLKSWAGEN, HYUNDAI, G.M., FORD, NISSAN, HONDA, FIAT, RENAULT, PSA,
SUZUKI, B.M.W., DAIMLER AG, MAZDA, GEELY, MITSUBISHI, TATA.

Como podemos ver, a dinâmica do emprego, assim como a produção, é crescente. Exceto o
ano  de  2009,  ano  da  grande  crise  econômica,  o  setor  automotivo  apresentou  crescimento
constante nos empregos diretos desde então. Passou de 2,493 milhões de empregos em 2009 para
3,120 milhões de empregos em 2017: um crescimento de 25%. Esse índice está muito próximo ao
crescimento  da  produção  nessas  mesmas  empresas  no  período.  Isso  significa  que,  ao  menos
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nesses  anos  anteriores,  não  é  possível  identificar  uma  reestruturação  produtiva  de  grande
profundidade, que aponte para uma revolução na forma produtiva. Nos últimos 10 anos, existe
uma produtividade em um patamar muito próximo. Como veremos mais abaixo, se considerarmos
as 12 maiores montadoras do mundo, a produtividade em 2010 foi de 26,6 carros por trabalhador
ao ano. Em 2016 esse número foi de 26,7 carros por trabalhador ao ano.

Isso não quer dizer que o setor não irá passar por uma nova reestruturação nos anos que
virão.  Como veremos  no bloco desse  estudo dedicado a  General  Mortors,  existe  indícios  que
apontam no sentido de uma reestruturação.

O Brasil no cenário automotivo mundial
Como se situa o Brasil em meio ao cenário indicado acima do setor automotivo? É sabido que

o  Brasil  foi  adotado,  desde  meados  do  século  passado,  como  semicolônia  privilegiada  ou
submetrópole no sistema imperialista de dominação. O que isso significa? Que o país serviu de
plataforma continental  para produção do que na época era o principal  setor de tecnologia de
ponta: justamente o setor automotivo. Enquanto plataforma, o país sedia multinacionais do setor,
ao mesmo tempo que fornecia os insumos (particularmente o aço, mineração e energia) a partir
de  uma  indústria  de  base  estatal.  Com  exceção  do  setor  de  energia,  cuja  privatização  já  foi
anunciada pelo  governo Temer,  todos  os  demais  setores  já  foram privatizados.  Atualmente,  a
mineração atende muito mais ao mercado mundial e tem como principal destino de importação a
China.  Já  o  aço,  também  privatizado,  tem  como  principal  destino  justamente  o  setor
automobilístico.

O Brasil  permanece com tal  função,  no entanto,  verificamos uma alteração nesse cenário.
Como indicamos abaixo, o México vem adquirindo cada vez mais primazia na América Latina, ainda
que os dois países ainda rivalizem nesse cenário. Vejamos:

11

1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,00%

0,81%

1,41%

3,02%

1,88%

3,26%

2,88%

3,81%

4,36% 4,25%
4,04%

4,24%

3,75%

2,68%

2,27%

2,77%

0,00%

0,30%

0,66%

1,27% 1,69%
1,87%

3,32%

2,53%

3,02%

3,35%
3,57% 3,49%

3,75%
3,93%

3,79%

4,18%

0,00%

0,75% 0,73%

0,21%

0,57% 0,58% 0,48%

0,92% 1,03%
0,91% 0,90%

0,69% 0,59% 0,50% 0,49%

Percentual dos principais países da América Latina na 
Produção Física Mundial de automóveis

Brasil México Argentina
Fonte: OICA Elaboração: ILAESE



Os anos entre 2010 e 2013 correspondem ao ápice produtivo da economia brasileira no setor
automotivo, quando o país superou os 4% da produção mundial. No entanto, após a recessão do
país em de 2014, o setor caiu aos índices de 15 anos antes, entre 2 e 3% da produção mundial.
Enquanto  isso,  o  México  seguiu  uma  tendência  ascendente  e  a  Argentina,  o  terceiro  maior
produtor da América Latina, agoniza índices cada vez menores. Por que o Brasil teve uma curva de
evolução tão distinta do México?

O  motivo  principal  é  que  a  produção  nacional  tem,  cada  vez  mais,  como  destino,  os
consumidores  de  seu  próprio  país,  duramente  atingidos  pela  crise  de  2014.  Enquanto  isso,  o
México se destaca como maior exportador da América Latina.

Isso  significa  que  o  Brasil  tem,  nesse  setor,  cumprido  cada  vez  menos  um  papel  de
submetrópole ou semicolônia privilegiada. Isto é, tem exportado muito pouco para seus vizinhos
na América Latina. Para se ter uma ideia, indicamos abaixo a divisão das exportações brasileiras no
setor no ano de 1974:

Acima, vemos uma enorme diversificação dos países de destino das exportações, abarcando
vários países da América Latina, além da África e Oriente Médio. Nos últimos anos, ao contrário, as
exportações brasileiras estão cada vez mais direcionadas à Argentina. Comparemos agora com o
ano de 2016.

12

Elaboração: atlas.cid.harvard



Para termos um visão de conjunto do peso das exportações no total de vendas de veículos
brasileiros, indicamos abaixo o volume físico das exportações em relação ao montante total de
veículos vendidos.

Como podemos ver, em 1987, 37,33% da produção brasileira estava direcionada ao mercado
externo. Esse percentual caiu abruptamente, de tal modo que entre 2009 e 2015 esteve quase
sempre abaixo dos 15%. Nos últimos 3 anos, no entanto, ouve um crescimento das exportações
que passaram para 25,95% do total de vendas das montadoras nacionais. Mesmo assim, não nos
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enganemos, esse crescimento não é real em sua totalidade. Em partes, o crescimento percentual
das exportações aconteceu porque as vendas para o mercado interno tiveram uma acentuada
queda. Por isso, se elevou a proporção dos veículos vendidos para o mercado externo em relação
ao total de veículos vendidos para o mercado interno. Para se ter uma ideia mais clara, indicamos
abaixo a evolução absoluta da indústria automobilística brasileira.

Fica nítido por esses dados, que se é verdade que as exportações cresceram nos últimos anos,
passando  de  442  mil  veículos  exportados  em  2015  para  784  mil  em  2017,  um  expressivo
crescimento de 77%, isso não representa um reposicionamento do Brasil no sistema internacional
de Estados. Por um lado, o crescimento é conjuntural, fomentado pela desvalorização do real e
pela busca das montadoras multinacionais em escoar a produção excedente com a enorme queda
nas vendas para o mercado interno. Tanto é assim que o volume absoluto das exportações é pouco
maior que o registrado em 2010, 767 mil veículos, e inferior ao de 2007. Tais dados, portanto, não
permitem concluir que existe uma transformação qualitativa, em perspectiva histórica, do papel
das exportações na indústria automobilística brasileira.

De outra parte, a crise econômica brasileira, em curso desde 2014, se expressou com enorme
intensidade no setor automobilístico. De 3,8 milhões de veículos vendidos em 2012, passou-se
para pouco mais de 2 milhões em 2016, uma queda de 46%. Esses números refletem a redução do
número de postos formais de trabalho, o arrocho salarial produzido pela crise capitalista em todo
país. Esses fatores reduziram praticamente pela metade a aquisição de veículos no interior do país,
num curto período de 4 anos. Tal crise está longe de ter terminado. Apesar de uma recuperação
significativa em 2017, com quase 200 mil veículos vendidos a mais do que em 2016, os números
atuais ainda são inferiores aos de 2006, quando o consumo de veículos teve um salto no mercado
interno brasileiro.

14

1967 1977 1987 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

226.912

852.970
580.085

1.943.458

2.820.354

3.515.064
3.802.071

3.498.012

2.568.976

2.050.321
2.239.682

35 70.026
345.555

789.365

475.325
767.432

471.103 359.571

442.013 537.426
784.718

277.068
489.050

660.241

788.070
616.998

414.334
273.420 244.088

Vendas, exportação e importação (em números absolutos)

Vendas no mercado interno (nacionais e importados)

Vendas para outros países (montados e desmontados)

Licenciamento de importados

Fonte: Anuário da Anfavea Elaboração: ILAESE



A competição entre as grandes montadoras no Brasil

Como se sabe, o Brasil não possui montadoras nacionais de veículos leves e comerciais leves.
O  conjunto  da  produção  nacional  ocorre  por  meio  das  montadoras  internacionais.  O  grande
objetivo dessas montadoras é explorar o mercado interno brasileiro. Mas existe, ainda, um espaço
no mercado sul  americano em maior parte explorado pelas montadoras instaladas no Brasil:  a
Argentina. Como a totalidade da produção se dá através das multinacionais, é esperado que o
mercado seja dividido pelas  grandes multinacionais  do  setor  e  é  exatamente  o que acontece.
Apesar disso, com uma distribuição diferente daquela mundial que analisamos. Vejamos.

Tradicionalmente, o mercado automobilístico brasileiro sempre foi dominado pelas chamadas
quatro grandes montadoras que atuam no Brasil: FCA, GM, Volks e Ford. Esse cenário se mantém,
como podemos ver acima. Dessas quatro grandes montadoras, FCA, GM e Volks são de longe as
mais poderosas. As três abocanham mais de 15% da produção nacional cada uma. Somadas, elas
representam pouco mais de metade da produção nacional de veículos.

Mas existem novidades no cenário da produção automotiva brasileira nas últimas décadas.
Para vermos isso com mais clareza, indicamos o percentual ocupado pelas grandes montadoras no
total da produção brasileira de veículos desde 1987:
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O que esse gráfico indica de relevante é o maior grau de concorrência do setor automotivo
brasileiro. Em 1987, FCA, GM, Volks e Ford representavam mais de 92% da produção nacional. Em
1997, essas quatro empresas passaram para incríveis 97% da produção no país. Desde o final dos
anos 90, temos a entrada no pais de literalmente todas as demais grandes montadoras a nível
mundial. Com isso, essas 4 gigantes passaram para pouco mais de 80% da produção em 2007 e,
agora, em 2017, representam pouco menos de 60% da produção nacional de veículos. 

Entre as gigantes, a única alteração expressiva a longo prazo foi uma queda relativa da Volks,
que até 2007 figurava quase sempre no topo da produção nacional. Agora, a Volks está em terceiro
lugar, atrás da GM e da FCA, líder do segmento nos últimos anos. A General Motors e a FIAT por
seu turno, mantêm o mesmo patamar de participação no mercado nacional. A redução relativa nos
últimos 20 anos é em função da entrada no país das demais concorrentes e a divisão do bolo entre
um número mais elevado de empresas.

Produtividade do trabalho no Brasil e no Mundo
Como vimos anteriormente, o número de veículos produzidos no Brasil  caiu abruptamente

desde 2013. Esse fator seria em função de uma menor produtividade da indústria nacional em
relação ao mundo? Abaixo indicamos a produtividade física na indústria nacional desde 2012. Ou
seja, a quantidade média de veículos produzidos por trabalhador.
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Em 2017, como podemos ver, a produtividade média de veículos no Brasil foi de 21,46 veículos
anuais por trabalhador. Esse número é maior do que os verificados entre 2014 e 2016, no entanto,
é menor que a produtividade individual do trabalho anterior a 2013. Vejamos agora, como está
esse mesmo parâmetro a nível mundial.

Para o cálculo da produtividade mundial, consideramos as 12 maiores montadas do mundo.
Em particular:  TOYOTA,  VOLKSWAGEN,  HYUNDAI,  G.M.,  FORD,  NISSAN,  HONDA,  FCA,  RENAULT,
PSA,  SUZUKI  e  B.M.W..  Como  podemos  ver,  a  produtividade  mundial  é  superior  a  brasileira.
Mesmo assim, tudo aponta para uma variação conjuntural entre o índice de produtividade das
maiores montadoras do mundo e de sua atuação no Brasil, já que o país sofre o ápice de sua crise
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econômica a partir de 2014. . Tanto é assim que em 2010 a produtividade no Brasil foi de 28,5
veículos por trabalhador.

Importante  notar  que  tais  números  tornam  claro  a  revolução  tecnológica  no  setor  desde
meados dos anos 90, justamente quando novas multinacionais ingressaram no mercado Brasileiro.
Nos anos 80, a produtividade oscilava entre 7 e 8 veículos por trabalhador ao ano. Esse valor
multiplicou entre 3 e 4 vezes em apenas 20 anos. 

Apesar desse crescimento espantoso da produtividade, a jornada de trabalho não diminuiu,
nem os salários cresceram no mesmo patamar. Ao contrário, o Brasil passou por uma reforma que
generaliza a terceirização, uma reforma trabalhista e, agora, querem postergar e reduzir ainda mais
os direitos previdenciários. Some-se a isso que as empresas do setor automotivo exploram cada
vez  mais  as  desigualdades  regionais  no  Brasil  em  busca  de  menores  salários.  Essa  é  a
irracionalidade  central  do  sistema  capitalista.  O  desenvolvimento  tecnológico  e  intelectual,  a
produtividade do trabalho não servem para atender e melhorar a vida da população. É o contrário.
A acumulação de riqueza em um polo conduz a acumulação de miséria no polo oposto. 

Essa é a arma principal do capital contra os trabalhadores. Usar todo capital, que no fundo é
apenas  trabalho  acumulado  no  período  interior,  contra  aqueles  que  o  produziram.  Os
trabalhadores  não  podem  capitular  a  essa  lógica  suicida.  A  retirada  de  direitos  não  garante
empregos  e  investimentos,  mas  apenas  a  fatia do bolo  acumulada pelos  capitalistas.  A  lógica
irracional desse sistema baseado na exploração e na concorrência, ficará ainda mais claro no bloco
seguinte, destinado a General Motors.
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GENERAL MOTORS

A General Motors, até o final de 2017, produzia veículos em 37 países com treze marcas:
Alpheon, Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, HSV, Opel, Vauxhall, Wuling, Baojun, Jie Fang,
UzDaewoo. Além disso, a empresa detém uma participação de 20% na IMM e uma participação de
77% na GM Korea. Também tem várias joint ventures, incluindo Shanghai GM, SAIC-GM-Wuling e
FAW-GM na China, GM-AvtoVAZ na Rússia, Ghandhara Industries no Paquistão, GM Uzbequistão,
General  Motors  India,  General  Motors  no  Egito  e  Isuzu.  A  General  Motors  emprega  180.000
pessoas (esse número já foi muito superior, como veremos) e faz negócios em mais de 120 países.
Dizemos  que  ela  produzia  em  37  países  até  o  final  de  2017,  porque  houve  uma  profunda
reestruturação da  empresa  no último ano,  com a  venda  de  sua seção europeia.  No entanto,
veremos esse aspecto mais adiante. Antes disso, é necessário discutir melhor o cenário que levou
a empresa a situação atual.

Pela exposição que fizemos no bloco anterior, é possível concluir que não existe uma crise
no mercado global de automóveis, tampouco uma reestruturação produtiva atualmente em curso
que altere de forma dramática o setor a nível mundial. Isto pode ser verificado tanto pela variação
da produção física, quanto do emprego: ambos crescem a nível mundial.  Isso não significa, de
modo algum, que o setor não passou por alterações. E um dos centros dessas alterações ocorrem
justamente com as empresas norte americanas, em particular, GM e FORD.

Nesse sentido, é fundamental para compreendermos com mais clareza a situação atual da
General Motors, considerarmos seu desempenho em relação as demais montadoras. Inicialmente,
as 5 maiores montadoras do mundo na atualidade: Toyota, Volkswagen, Hyundai, G. M. e Ford. Em
alguns casos, quando for metodologicamente relevante, elevaremos o número das montadoras
analisadas para as 12 maiores.

Somente no próximo item desse estudo, quando já tivermos considerado a GM em relação
as demais concorrentes a nível mundial, iremos centrar nossas análises mais especificamente na
GM, suas plantas instaladas e sua situação na América Latina e, mais particularmente, no Brasil, o
que inclui São José dos Campos. Antes de tudo isso, no entanto, é preciso dedicar algumas linhas a
crise mundial de 2008. Crise essa que teve como um dos centros exatamente a General Motors.
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A crise de 2008 e as montadoras norte americanas

É impossível entendermos a situação atual da General Motors, sem considerarmos a crise de
2008, uma das maiores da histórica do capitalismo, que teve como centro exatamente os Estados
Unidos, sede da gigante automobilística. Até essa crise, a GM liderava o segmento a nível mundial.
Liderou as vendas globais de veículos por 77 anos consecutivos, de 1931 a 2007, mais do que
qualquer outra montadora. 

Quando olhamos os números da GM de 2008 e 2009, é impossível não se espantar. Em 2008 a
empresa teve um prejuízo líquido de cerca de 30 bilhões de dólares. No ano seguinte, teve prejuízo
BRUTO de cerca de 7,6 bilhões de dólares. O prejuízo bruto é um índice crítico. Afinal, ele indica
que  a  empresa  teve  prejuízo  mesmo antes  de  computar  o  pagamento  de  juros  aos  bancos,  de
impostos ao Estado e a entrega de dividendos aos acionistas. O pano de fundo mais geral desse
cenário foi a crise econômica que fez despencar as vendas de carros no Estados Unidos, como
consequência da redução brusca do poder de compra da classe trabalhadora do país. No entanto, em
2009, ao mesmo tempo que teve 7,6 bilhões de dólares de prejuízo bruto, a GM teve 105 bilhões de
dólares de lucro líquido. Como isso é possível? Vejamos o gráfico abaixo para que fique claro como
esses números são, a primeira vista, absurdos:

Como é possível  a empresa ter  7,6 bilhões de dólares de prejuízo bruto e 104 bilhões de
dólares de lucro líquido? Ora, em 2009, a diferença entre o prejuízo bruto e o lucro líquido se deu
em função das  receitas  financeiras.  Em outras  palavras,  aportes  financeiros  do governo norte
americano de Barack Obama e, em menor medida, do Canadá.

Por muito tempo o  ícone do poder industrial  dos EUA, a GM declarou falência durante a
administração  Obama em  junho  de  2009  e  renasceu  40  dias  depois.  Diferente  do  Brasil  que
entrega suas  empresas  a  preços  irrisórios  ao capital  internacional,  o  Estados Unidos,  país  que
domina o mercado mundial, jamais deixaria sua empresa mais poderosa do setor falir. No dia 1º de
junho de 2009, a montadora deu entrada em seu pedido de concordata. Daí resultou a criação de
uma “nova GM”.  Em 10 de Julho de 2009, uma nova entidade, NGMCO Inc. adquiriu as operações
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em curso e as marcas da GM. A empresa compradora, por sua vez, mudou seu nome de NGMCO
Inc.  a  General  Motors  Company.  Nesse  processo  o  governo  norte  americano  adquiriu  uma
participação  de  60%  na  empresa  (um  aporte  de  US$  50  bilhões),  além  de  12%  do  governo
canadense (aporte de US$ 9,5 bilhões). Situação parecida aconteceu com a Chrysler, que terminou
por se fundir com a FIAT.

Em certo sentido, a General Motors foi “estatizada”. O governo comprou mais da metade das
ações da empresa pelo preço que elas valiam antes da crise. Nos anos seguintes, essas ações foram
foram vendidas para seus proprietários anteriores por um preço mais baixo: o governo americano
não chegou a resgatar 40 bilhões dos 50 bilhões de dólares investidos. As exigências do governo,
no entanto, não foram a garantia dos empregos, condições de trabalho, etc. Foi exatamente o
contrário: a reestruturação da empresa.

O  plano  de  reestruturação  elaborado  resultou  em  demissões  em  massa,  fechamento  de
fábricas, cortes de salários e benefícios para os trabalhadores ativos e aposentados, a venda ou a
eliminação  das  marcas  Saturn,  Pontiac,  Hummer  e  Opel,  além  da  redução  drástica  nas
concessionárias. Dentre as medidas exigidas pelo governo, estava o fechamento de várias matrizes
norte americanas. Para se ter uma ideia, foi anunciado um corte de 27.000 trabalhadores nos EUA,
reduzindo  o  número total  de  sua  força  de  trabalho  no país  para  64.000.  Trinta  anos  antes  a
empresa  empregava  nada  menos  do  que  618.000  trabalhadores  somente  nos  EUA.  A  "nova"
empresa emerge das cinzas das fábricas e concessionárias fechadas e do empobrecimento dos
bairros operários, que aprofunda a crise nas comunidades, escolas, hospitais e serviços básicos
para toda a população. 

Os trabalhadores de dezenas de centros produtivos da GM — tais como os de Detroit, Pontia,c
Saginaw e Flint, em Michigan; Dayton, em Ohio; e Kokomo e Muncie, em Indiana — já foram os
trabalhadores mais bem pagos da indústria norte-americana. Essas regiões eram caracterizadas
pelos mais altos índices de moradia própria. Hoje, estas cidades estão arruinadas, com fábricas
vazias,  com milhares de despejos,  falências pessoais e  pedidos emergenciais de alimentação e
assistência médica..

Esse é um exemplo clássico da enorme contradição da sociedade capitalista. A acumulação de
capital em um polo gera miséria,  desemprego e fome no polo oposto. Isto não é diferente no
coração do capitalismo mundial: os Estados Unidos. Como se vê, o papel do Estado, longe de ser
atender  o  conjunto  da  população e  a  classe  trabalhadora,  é  socorrer  as  empresas  privadas  e
garantir sua reestruturação, descolando a crise do capital para a classe trabalhadora.

Mas a  referida crise,  cujo epicentro  foi  os  Estados  Unidos,  não atingiu por  igual  todas  as
montadoras.  GM,  FORD  e  Chrysler  foram  as  grandes  afetadas,  pois  eram  as  três  grandes
montadoras dentro dos Estados Unidos. Duas delas decretaram falência e as três foram socorridas
pelo governo Norte Americano. É preciso ter em vista esse cenário recente para a análise que se
segue.

A  crise  de  2008  ajuda  a  entender  o  motivo  de,  considerando  as  5  grandes  montadoras,
responsáveis por quase 50% da produção mundial, GM e FORD foram as únicas que apresentaram,
no médio prazo, uma tendência de queda na produção. Isso pode ser melhor visualizado no gráfico
abaixo.

21



Como podemos ver, a queda na produção foi absoluta nessas duas montadoras. Em 2016,
GM e FORD produziam menos veículos do que 16 anos antes. Percentualmente, essas oscilações
na produção das 5 gigantes do segmento se apresentam da seguinte forma.

Ora, a FORD passou de 12,64% da produção global de veículos no ano 2000 para 6,78% em
2016, uma queda de quase 50%. A GM teve um impacto menor, mas também muito significativo,
passando de 13,93% do total da produção mundial para 8,22%, uma queda de 41%. Importante
destacar que não se trata de uma queda absoluta na produção, mas de uma queda relativa na fatia
do mercado dominada por cada uma dessas empresas. Ao mesmo tempo, a Toyota passou de
10,20% para  10,78% do mercado,  a  Volks  passou de 8,75% para 10,68%.  O crescimento mais
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expressivo foi da coreana Hyundai: de 4,25% para 8,32%. A multinacional sul coreana praticamente
dobrou sua participação no mercado mundial de automóveis.

Esses  dados  já  indicam  que  a  crise  de  2008  está  longe  de  ter  sido  superada  pelas
montadoras norte americanas, mesmo com os aportes bilionários do governo de Barack Obama. É
preciso analisar essa questão mais de perto para entendermos os motivos. 

Uma empresa com um capital do tamanho do Brasil
É importante precisar em que sentido se pode falar em crise na GM e em sua concorrente

norte  americana.  Como  já  dissemos,  o  capitalismo  é  um  sistema  irracional  e  voltado  para
acumulação  de  lucro  em  um  contexto  de  concorrência,  independente  das  necessidades  dos
trabalhadores e do conjunto da população. A arrecadação e mesmo os lucros da GM nos últimos
anos representam somas espantosas. Somente em 2017, a empresa teve uma receita líquida de
145,6 bilhões de dólares, o que equivale a cerca de 540 bilhões de reais, o que é metade das
receitas primárias da União no Brasil, ou seja, a GM arrecada em um ano a metade do que o Brasil
arrecada com impostos e taxas sobre uma população de 207 milhões de habitantes.

Indicamos no gráfico abaixo o montante das receitas, além do lucro bruto e lucro líquido da
GM nos últimos 8 anos.

Importante notar que a queda no faturamento da General Motors em 2017 não é de todo
real. Essa variação aconteceu, em grande medida, em função da venda de suas matrizes europeias,
conforme veremos mais adiante.

Para  se  ter  uma  ideia  do  tamanho  dos  ganhos  acumulados  pela  empresa,  vejamos  o
montante da receita líquida, do lucro bruto e do lucro líquido entre 2010 e 2017:

23

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$135.592

$150.276 $152.256 $152.092 $151.092 $145.922
$156.849

$133.449

$118.768
$128.570

$142.197 $138.151 $138.082
$128.321

$136.333

$114.711

$16.824 $21.706
$10.059 $13.941 $13.010 $17.601 $20.516 $18.738

$6.172 $9.190 $6.188 $5.346 $3.949
$9.687 $9.427

-$1.688

General Motors - Receita, Custos e Lucros (em milhões de dólares)

Receita Líquida Custos de Produção Lucro Bruto Lucro Líquido

Fonte: GM Anual Reports. FINANCE AG. Elaboração: ILAESE
OBS: Consideramos apenas os rendimentos no setor produtivo, desconsiderando a GM Finacial, o braço bancário da empresa.



Em 8 anos, a GM arrecadou 1,2 trilhões de dólares, teve um lucro bruto de 131 bilhões de
dólares,  além  de  48  bilhões  de  lucro  líquido,  do  qual  uma  enorme  parcela  foi  destinado  a
dividendos para seus acionistas. 

Para se ter uma ideia da dimensão dos valores que estamos tratando, comparamos, abaixo,
a receita da General Motors em 2016, com toda a arrecadação da União com impostas e taxas.
Nesse caso, a receita da GM foi convertido na moeda brasileira utilizando a média da cotação no
ano em questão.
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Qual o motivo da “crise” da GM?

Apesar  dessas  somas  exorbitantes,  dessa  imensidão de  capital  produzido do qual  uma
enorme parcela  migra  para  o  bolso dos  acionistas;  nada disso garante  a  estabilidade  de uma
empresa capitalista. Esse sistema é tão irracional que de nada adianta se ao investir 1 bilhão, se
ganha 100 milhões de lucro, por exemplo, se os demais setores ou empresas do setor é possível
ganhar 200 milhões. A lógica é essa. Os acionistas não querem apenas ganhar muito dinheiro.
Querem ganhar, no mínimo, no mesmo patamar das demais empresas. É nesse sentido que a GM
vem fazendo uma profunda reestruturação, a nível mundial, desde a crise de 2008, quando ela
chegou a falir e foi salva pelo governo norte americano.

Lembramos  aqui  do  índice  de  crescimento na  produção física  das  grandes montadoras
desde o ano 2000: Toyota: 62,35%, Volkswagem: 71,52%, Hyundai: 98,29%, GM: -4,18%, FORD:
-12,20%,  Honda:  111,36%,  FCA:  77,23%.  Como  veremos  abaixo,  esses  índices  se  explicam em
absoluto, pela análise interna dos números das respectivas montadoras.

Uma das melhores formas de medir tal competitividade entre as empresas é através da
taxa de lucro: o lucro bruto da empresa em relação aos custos de produção (gastos com máquinas,
matérias-primas e com o salário  dos trabalhadores).  É  exatamente esse índice que é utilizado
diretamente pelas empresas para medir sua “competitividade”. É como no exemplo que demos. O
que interessa para o capitalista não é o montante absoluto de dinheiro que ganhou ao aplicar em
um determinado ramo do negócio, mas sim o percentual do que ganhou em relação ao seu capital
adiantado. Na tabela abaixo, indicamos a taxa de lucro nas sete maiores montadoras do mundo:

Como se vê, a GM possui a menor taxa de lucro entre as sete empresas analisadas. Sua taxa
de lucro média nos 5 anos considerados foi de 12,92%, muito inferior a outras empresas como a
Hyudai,  Volks e Toyota. Esse número se aproxima apenas da FCA. Mas podemos ver na tabela
acima uma evolução da taxa de lucro da GM, que atingiu seu mais alto percentual em 2017. A
empresa passou de uma taxa de lucro de 9.42% em 2014 para 16,33% em 2017. Um crescimento
espantoso de mais de 60%. .

Outra forma de medir, comparativamente, o desempenho de uma empresa em relação as
demais é através do patrimônio líquido em relação ao total de ativos. Isso significa o percentual do
patrimônio da empresa descontando de seu patrimônio bruto (ativos) suas dívidas e pendências
financeiras diversas (passivos). Por exemplo, uma empresa em que o percentual que indicamos for
de 50%, significa que suas dívidas correspondem a metade de seu patrimônio.
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Taxa de Lucro
2013 2014 2015 2016 2017 Média

Volkswagen 22,06% 22,01% 18,90% 23,26% 22,61% 21,77%
Toyota 23,39% 23,39% 24,87% 25,08% 21,81% 23,71%
G. M. 10,09% 9,42% 13,72% 15,05% 16,33% 12,92%
Hyundai 29,32% 27,68% 25,02% 23,46% 22,53% 25,60%
Ford 20,92% 20,53% 24,29% 17,93% 17,97% 20,33%
FCA 15,05% 14,12% 12,07% 14,70% 18,05% 14,80%
Honda 34,47% 35,17% 27,48% 27,41% 27,04% 30,31%

Fonte: Relatórios Anuais de todas montadoras analisadas e. FINANCE AG. Elaboração: ILAESE
OBS: Consideramos apenas os rendimentos no setor produtivo, desconsiderando a GM Finacial, o braço bancário da empresa.



]

Como podemos ver, uma vez mais, com exceção da japonesa Honda, novamente a GM tem
uma situação menos confortável que suas concorrentes maiores: Volks, Toyota e Hyundai. Mais
ainda. O percentual do patrimônio líquido em relação ao total de ativos caiu de 25,6% em 2013
para  16,5%  em  2017.  Isso  significa  que  se  ampliou  o  endividamento  da  mesma  no  período
considerado.

Ora, o que explica esse desempenho da GM, aquém de suas grandes concorrentes, fazendo
com que a empresa perca posição atrás de posição no curso dos últimos anos? Uma gigante que
foi  líder  absoluta  do  setor  por  70  anos,  hoje  tenha  números  que  a  colocam  como  menos
competitiva que suas concorrentes alemã, japonesa e coreana?

Nossa tese é que são dois os aspectos centrais:
1) Em primeiro lugar, uma crise no interior dos Estados Unidos, local em que estão a maior

parte das plantas da GM. Como todos os fenômenos no capitalismo são contraditórios,
ironicamente,  a estratégia de dominação norte americana nas última décadas,  de levar
suas matrizes como multinacionais para fora dos Estados Unidos, fez chover dinheiro no
bolso dos capitalistas norte americanos, no entanto, debilitou o poder de compra da maior
parte do país: a classe trabalhadora, o que ocasionou na crise de 2008.

2) Mas não é somente isso. Pensamos que existe, concomitantemente ao elemento acima, um
setor mais dinâmico no mercado, uma empresa com mais elevada produtividade, dando a
tônica para as demais empresas do setor.  Essa empresa é a sul coreana Hyundai. Como
vimos anteriormente, sua produção física cresceu 217% nos últimos 16 anos, enquanto a
segunda empresa com melhor desempenho não cresceu nem a metade disso. Mas não é
somente isso.  A melhor  forma de avaliar  o  desempenho tecnológico de uma empresa,
associado a sua produção, é pelo capital fixo: isto é, o montante do patrimônio da empresa
composto de máquinas e equipamentos. Indicamos na tabela abaixo, o capital fixo nas 6
empresas que estamos considerando.
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Percentual do patrimônio líquido no total de ativos
2013 2014 2015 2016 2017 Média

Volkswagen 27,05% 25,62% 23,06% 22,62% 25,78% 24,83%
Toyota 36,73% 36,97% 38,14% 38,30% 39,60% 37,95%
G. M. 25,61% 19,96% 20,50% 19,77% 16,47% 20,46%
Hyundai 42,41% 42,53% 40,44% 40,45% 41,95% 41,56%
Ford 13,24% 12,07% 12,78% 12,31% 13,58% 12,80%
FCA 22,40% 22,72% 19,67% 16,60% 13,12% 18,90%
Honda 8,87% 7,49% 7,98% 9,65% 11,13% 9,02%

Capital Fixo – Ativos Fixos em relação ao Ativo total
2013 2014 2015 2016 2017 Média

Volkswagen 60,59% 61,00% 59,83% 59,61% 59,75% 60,16%
Toyota 62,02% 62,43% 61,57% 63,38% 62,35%
G. M. 51,00% 52,91% 59,90% 65,63% 67,65% 59,42%
Hyundai 74,89% 76,02% 76,77% 78,64% 79,18% 77,10%
FCA 54,87% 54,66% 55,17% 61,93% 62,33% 57,79%
Honda 60,92% 63,06% 65,82% 65,77% 65,40% 64,19%

Fonte: Relatórios Anuais de todas montadoras analisadas e. FINANCE AG. Elaboração: ILAESE
OBS: Consideramos apenas os rendimentos no setor produtivo, desconsiderando a GM Finacial, o braço bancário da empresa.

Fonte: Relatórios Anuais de todas montadoras analisadas e. FINANCE AG. Elaboração: ILAESE
OBS: Consideramos apenas os rendimentos no setor produtivo, desconsiderando a GM Finacial, o braço bancário da empresa.



Ora, a diferença entre o percentual  ocupado pelo capital  fixo na Hyundai e nas demais
empresas é assombroso. Enquanto na norte coreana esse percentual  se aproxima dos 80% na
média dos últimos 5 anos, as demais oscilam em torno de 60%.

Mas não é somente isso, a GM, por esses dados, passa claramente por um processo de
reestruturação. O percentual do capital fixo era o mais baixo em 2013, mas chegou ao segundo
lugar em 2017, atrás unicamente da Hyundai. Ocorre, que quanto mais capital fixo, quanto maior a
fatia  destinada  a  máquina  e  equipamentos,  menor  a  fatia  destinada  aos  trabalhadores.  Os
trabalhadores  são  substituídos  por  máquinas.  Esse  é  o  retrato  do  que  ocorre  na  GM,  como
veremos a seguir.

Como a GM quer recuperar sua posição
A reestruturação na GM é evidente. A empresa tinha 335 mil trabalhadores em 2005, 241 mil

em 2008 e terminou 2017 com 180 mil trabalhadores. Mais ainda, é única empresa que perdeu o
posto em relação ao número de trabalhadores nos últimos 10 anos, passando de terceiro para
quarto lugar justamente em 2017. Foi no ano de 2017 que a GM desceu de 225 mil trabalhadores
para 180 mil: 45 mil postos de trabalho a menos em apenas 1 ano. É verdade que isso tem relação
com  a  venda  da  GM  Europa.  Mesmo  assim,  a  empresa  vem  reduzindo  seu  número  de
trabalhadores há mais de 10 anos, enquanto as demais empresas -  exceto a FORD -  esse número
se amplia. Interessante notar que a Hyundai é a quinta empresa em posto de trabalho, mas a
quarta em produção, o que aponta para sua maior produtividade no segmento.

O que é curioso é que, nesse mesmo período de 10 anos, a GM foi a campeã entre as 17
montadoras analisadas no quesito redução de postos de trabalho. Perdeu 25% de seus efetivos
enquanto  a  enorme maioria  das  empresas  passou  a  empregar  mais  no  período.  Indicamos  a
variação do emprego nessas montadoras nos últimos 10 anos no gráfico que se segue:
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Como podemos ver, a GM demitiu 25% de seus trabalhadores nos últimos 10 anos em todo
o mundo. Das 17 montadoras consideradas, não há paralelo. Dessas montadoras, em 12 o número
de trabalhadores cresceu. Na Volks cresceu mais de 71%, na Hyundai mais de 51%. Apenas na GM,
FORD, Nissan, PSA e Mitsubishi verificamos uma redução no total de trabalhadores empregados.
Ainda assim, nessas 5 empresas, a GM foi de longe a que mais demitiu.

Em termos absolutos, os números são ainda mais chocantes, trata-se de 61 mil empregos a
menos entre 2008 e 2017. No mesmo período, a Volks ampliou em 264 mil o seu contingente.
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Como  podemos  perceber,  se  não  é  possível  verificar,  ao  menos  por  enquanto,  uma
reestruturação produtiva de longo alcance nas montadoras de automóveis,  a GM, por sua vez,
passa claramente por uma reestruturação. No  sentido  de  melhor  fundamentar  esse  cenário,,
vejamos abaixo a atuação da GM por continente e países. 

A atuação da GM nos continentes: o caso da América do Sul
Uma  exemplo  evidente  da  reestruturação  da  General  Motors  foi  a  alteração  recente  na

configuração de seu sistema. Até o final de 2017, a empresa estava dividida em cinco segmentos
de  negócios:  GM  América  do  Norte  (GMNA),  Grupo  Opel  ou  GM  Europa  (GME),  Operações
Internacionais da GM (GMIO), GM América do Sul (GMSA) e GM Financial. Durante os três meses
terminados em 31 de dezembro de 2017, a empresa alterou seus segmentos automotivos em
função  da  venda  da  Opel/Vauxhall  ou  a  matriz  europeia  da  empresa.  Como  resultado,  os
segmentos operacionais GM América do Sul (GMSA) e GMIO, que abrange a Ásia, Africa e Oriente
Médio,  são  agora  reportados  como  um  único  segmento  internacional  combinado:  a  GM
International  (GMI).  Foram  mantidos  o  seguimentos  GM  América  do  Norte  (GMNA)  e  GM
Financial.  Esse último, é o braço financeiro da GM. Como se sabe,  as montadoras,  bem como
outros setores industriais, atuam também como bancos, muitas vezes para financiar a venda dos
veículos que elas mesmas produzem. Assim, temos a seguinte divisão em vigor:

• GMNA atende às demandas de clientes na América do Norte com veículos desenvolvidos,
fabricados e/ou comercializados sob as marcas Buick, Cadillac, Chevrolet e GMC. 

• GMI atende  principalmente  às  demandas  de  clientes  fora  da  América  do  Norte  com
veículos  desenvolvidos,  fabricados  e/ou comercializados  sob  as  marcas  Buick,  Cadillac,
Chevrolet, GMC e Holden.
◦ Dentro da GMI: a GM tem participação acionária em entidades predominantemente

Chinesas, com veículos desenvolvidos, fabricados e/ou comercializados sob as marcas
Baojun, Buick, Cadillac, Chevrolet, Jiefang e Wuling.
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Fonte: GM Anual Report - 2017. Elaboração: ILAESE



Voltaremos a esse diagrama, com a análise dos continentes. Foi analisado, anteriormente, a
produção da General Motors. Vejamos o caso de suas vendas a nível mundial. Nos últimos anos, a
GM permanece como uma das maiores montadoras do mundo, ocupando mais de 10% das vendas
no setor. 

Como  podemos  ver,   seguindo  a  dinâmica  da  produção,  as  vendas  da  GM  caíram
percentualmente  nos  últimos  8  anos.  Mas  mantêm  um  percentual  que  continua  no  mesmo
patamar no mercado mundial após a crise, com mais de 10% das vendas mundiais. As novidades,
no entanto, se encontram, muito mais, na distribuição dessas vendas por continentes, conforme
indicamos abaixo:
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Em termos absolutos, indicamos o cenário no gráfico que se segue:

Como podemos ver, nesse último período, as vendas da GM se centralizaram cada vez mais no
interior da América do Norte, sobretudo o próprio Estados Unidos. A América do norte ocupava
31,2% das vendas em 2010 e passou para 37,3% em 2017. Esse número reflete muito mais uma
recuperação paulatina do mercado norte americano após a crise do que um novo mercado. Na
verdade, o Estados Unidos ainda não recuperou o mesmo patamar de vendas no setor verificado
anteriormente a crise de 2008. A novidade é realmente o mercado Asiático, particularmente a
China.  As  vendas  na  Ásia  que  representavam  36,5%  do  mercado  da  empresa  em  2017,
praticamente atingiu o percentual de 50% em 2017. ao mesmo tempo, as vendas na América do
Sul  e  na  Ásia  despencaram. Particularmente  na Europa que passou de 20% do mercado para
apenas 7% em 2017. Já na América do Sul, a fatia do bolo foi de 12,2% para 7,1% em 2017.

Já fica evidente que o desempenho da GM europeia é desastroso. Em 2017 esse segmento foi
ultrapassado pela América do Sul, mesmo esse último continente apresentando uma tendência de
queda desde 2013.

Vejamos como fica o desempenho por continente em termos faturamento.
Importante destacar que, no caso do faturamento, não entra o faturamento da China, como

veremos no próximo bloco, a GM não opera com subsidiárias diretas nesse país, fazendo com que
a contabilidade do faturamento com as parceiras chinesas não entrem no balanço geral, ou entrem
de  forma  nuançada,  como  veremos  no  próximo  bloco.  O  que  importa  aqui  destacar  é  o
faturamento e, principalmente, a lucratividade da GM por continente e, consequentemente, na
América do Sul.
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Fonte: Relatórios Anuais da GM. Elaboração: ILAESE
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A América do Sul, como podemos ver pelo gráfico e tabela acima, apresenta o mais reduzido
faturamento  no  ano  de  2016  e,  seguindo  a  tendência  das  vendas  físcias  de  veículos,  uma
acentuada queda no período considerado. Se em 2013 o faturamento no continente sul americano
era de cerca de 16 bilhões de dólares, passou para 7,2 bilhões de dólares em 2016. Como a GM
América do Sul deixou de existir, se transformando na GMI que engloba, agora, Ásia e África, não
foi divulgado o faturamento no continente em 2017. Mas pelas vendas é possível prever que esse
valor se elevou, atingindo, provavelmente, mais de 8 bilhões de dólares. Seja como for, a melhor
forma de medir o desempenho da empresa é pelo lucro bruto, descontando os custos de produção
sobre o montante do faturamento mostrado acima. É o que indicamos a seguir:
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Faturamento da GM por continente (em milhões de dólares)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

América do Norte $79.514 $85.988 $89.912 $95.091 $101.199 $106.622 $119.022
Europa $22.868 $25.154 $20.689 $20.110 $22.235 $18.704 $18.707
América do Sul $15.065 $16.632 $16.700 $16.478 $13.115 $7.820 $7.223
Ásia e África $17.730 $21.031 $22.954 $20.263 $14.392 $12.626 $11.749
Total $135.592 $152.092 $150.295 $148.866 $151.092 $145.922 $156.849

Fonte: Relatórios Anuais da GM. Elaboração: ILAESE



Ora, fica claro agora que a situação da América do Sul é bem distinta da Europa. Houve
prejuízo apenas no ano de 2015, ápice da crise econômica brasileira.  Na Europa, ao contrário,
chegou a acumular quase 6 bilhões de dólares de prejuízo bruto apenas no ano de 2012. Não sem
razão,  a  GM  montadora  encerrou  suas  atividades  em  dois  mercados  emergentes,  Rússia  e
Indonésia.  E,  principalmente,  vendeu  a  Opel  para  a  PSA  Peugeot  Citroën.  A  GM  Europa
simplesmente  deixou  de  existir  Em  maio,  a  montadora  anunciou  também  que  vai  parar  de
comercializar automóveis na Índia e abandonará a África do Sul.  Em todos esses casos, não se
tratou diretamente de uma queda de braço entre a GM e os trabalhadores desses respectivos
países. Direitos estão sendo cortados em particularmente todos eles. Trata-se apenas de mover as
peças do tabuleiro para garantir a margem de lucratividade da empresa no mesmo patamar das
concorrentes.

No entanto, a empresa nem sequer colocou a hipótese de abandonar a América do Sul e,
sobretudo, o Brasil, o principal polo de produção da empresa no continente.

Esse cenário fica muito mais claro se considerarmos a taxa de lucro da empresa em cada
um  dos  continentes.  Isto  é,  o  montante  do  lucro  bruto  em  relação  aos  custos  de  produção.
Vejamos.

Como podemos ver, se a taxa de lucro segue padrões constantes na América do Norte, seu
desempenho gera prejuízo na Europa e a queda no mercado Asiático e Africano, sem considerar a
China, sofreu um abalo muito mais profundo do que no Brasil e na América Latina.

Mesmo assim, fica evidente que a empresa irá tentar empreender fortes reestruturações
no  continente,  de  modo a  equiparar  a  taxa  de  lucro  continental  as  demais  concorrente.  Não
importa o emprego, os direitos, os salário. A palavra de ordem da GM foi sintetizada pelo Estadão:
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Lucro Bruto da GM por continente (em milhares de dólares)
2012 2013 2014 2015 2016

América do Norte $10.005 $13.687 $11.828 $17.449 $18.994
Europa -$5.808 -$714 $523 $642 $1.150
América do Sul $1.401 $1.257 $379 -$596 $273
Ásia e África $4.365 $2.664 $383 $120 $159
Total $10.059 $13.941 $13.010 $17.601 $20.516

Fonte: Relatórios Anuais da GM. Elaboração: ILAESE

Taxa de Lucro da GM por continente
2012 2013 2014 2015 2016

América do Norte 12,52% 16,81% 13,23% 19,57% 18,99%
Europa -21,92% -3,43% 2,41% 3,55% 6,55%
América do Sul 9,16% 8,26% 2,98% -7,08% 3,93%
Ásia e África 23,48% 15,14% 2,73% 0,96% 1,37%



A GM na China: a grande aposta da empresa e o conflito com Trump
A General Motors atua na maioria dos países fora dos EUA por meio de subsidiárias integrais,

mas  opera na China por  meio de 10  joint  ventures  (empreendimentos  conjuntos).  A  empresa
fabrica a maior parte de seus veículos vendidos no mercado da China localmente, nesses tipos de
parcerias. Por não se tratar de subsidiárias diretas da GM, mas outras empresas no interior da qual
a GM possui ações, seus números não são computados no faturamento geral da empresa. Apenas
a transferência de renda de uma empresa para outra na forma de dividendos é computada.  Os
principais empreendimentos são os seguintes: 

• A SAIC-GM é uma  joint  venture entre a General  Motors  Company e a  SAIC Motor  que
fabrica e vende automóveis da marca Chevrolet, Buick e Cadillac na China continental. A
SAIC-GM foi fundada em 12 de junho de 1997 com 50% de investimento de cada parceiro. 

• A  SAIC-GM-Wuling  Automobile  joint-venture  também  está  vendendo  com  sucesso
microvans sob a marca Wuling (34 por cento detida pela GM). SAIC-GM-Wuling estabeleceu
a baixo custo a marca Baojun para melhor competir com rivais domésticos, Chery , Geely e
BYD.  

• No geral, a participação da GM nessas joint ventures variam entre 25% e 50% das ações.

Essas joint-ventures têm causado estremecimentos com o atual governo norte americano de
Donalt Trump. Isto porque esses empreendimentos conjuntos implicam em partilhar a propriedade
intelectual dos veículos com os chineses. O governo norte americano considera essa prática um
roubo de propriedade intelectual norte americana. Além disso, tem a questão das tarifas: um carro
americano que vai  para a China paga cerca de 25% de imposto de importação,  mas um carro
chinês vindo para os EUA paga apenas 2,5%, uma diferença de dez vezes.  

Para se ter uma ideia, tanto em 2017 como em 2016, os carros mais vendidos na China foram
fabricados pela General Motors. A empresa vendeu mais de 4 milhões de carros na China, o que
significa  nada  mais  nada  menos  do  que  mais  de  14%  do  mercado  total  do  setor.  Muito  do
crescimento recente da General Motors tem sido na China. Vejamos a evolução das vendas por
país na General Motors:
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É verdade que a indústria automotiva chinesa tem focado em carros de baixo custo, de menor
valor  agregado.  Por  isso,  embora  a  produção  chinesa  seja  de  maior  volume  do  que  aquela
verificada dentro dos Estados Unidos, o faturamento corresponde a mais ou menos a metade do
faturamento norte americano. De qualquer forma, não é pouco relevante que entre 2010 e 2017, o
faturamento na China cresceu cerca de 100% enquanto nos EUA não chegou a 30%.

No entanto, os valores ganhos diretamente dentro da China são de certa forma camuflados
nos relatórios anuais da GM. Isto é assim porque, como dissemos, são considerados como parte de
outra empresa, da qual a GM é meramente acionista. Como veremos abaixo, se esses valores são
pequenos  do  ponto  de  vista  do  faturamento  total  da  empresa,  representam  um  rendimento
líquido, livre de qualquer custo. São apenas os dividendos transferidos das parceiras chinesas para
a matriz norte americana. Equivalem a mais ou menos 2 bilhões de dólares anuais.

A China é o caso mais nítido do absurdo e das contradições do sistema capitalista. A China se
transformou em uma fonte de enormes lucros para a GM. Mas,  ao mesmo tempo, significa o
ingresso de carros baratos em solo estadunidense, com baixa taxação. Isto é, balança comercial
desfavorável para os Estados Unidos. Esse cenário já levou a uma guerra fiscal de Trump contra a
China. Esta disputa terá, certamente, impactos na GM. E no seu jogo de tabuleiro em busca de
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lucros.  Cabe aos trabalhadores saber se posicionar com independência diante desses cenários.
Saber distinguir que seus interesses não coincidem nem com a GM, que os explora, nem com o
governo norte americano. Nem um e outro estão a serviço dos interesses dos trabalhadores, mas
representam segmentos distintos do capital.

O jogo de xadrez da empresa: abertura,vendas e fechamento de plantas
Em busca de maior lucratividade e, ainda, procurando se recuperar da crise de 2008, a

GM trata suas plantas instaladas mundo afora como se fosse peças em um grande jogo. O
emprego de seus trabalhadores, o desenvolvimentos dos respectivos país e todo o resto
em absoluto não interessam. A única questão é qual movimentação pode levar a elevação
do lucro líquido da empresa e da fatia de dividendo aos acionistas.  Atualmente a General
Motors possui 70 plantas instaladas em todo o mundo. A maior parte das unidades encontram-se
dentro do próprio Estados Unidos – 41 plantas – contra outras 29 instaladas em diversos países. 

As  38  plantas  instaladas  fora  dos  Estados  Unidos  encontram-se  distribuídas  da  seguinte
maneira:
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Como podemos ver, o México é o país com mais plantas instaladas, 5 no total, seguido do
Canadá e do Japão com 4 unidades cada um. O Brasil  se encontra na próxima posição com 3
plantas  instaladas.  Temos  ainda  a  Coreia  do  Sul  e  a  França  com  2  unidades  em  cada  uma.
Indicamos abaixo a distribuição dessas plantas por continente.

. 

Essa  distribuição  já  foi,  em  um  passado  recente,  muito  mais  ampla.  Na  verdade,  essa  é  a
implantação mundial mais tímida da  GM em décadas.

Até 2018, o Brasil possui clara hegemonia na América do Sul com 3 das 6 plantas da General
Motors.  Como  se  vê,  hoje,  a  América  do  Sul  possui  a  segunda  maior  quantidade  de  plantas
instaladas fora dos Estados Unidos. Isso desconsiderando, é claro, a China que, como foi dito, não
possui subsidiárias diretas da General Motors. No entanto, esses números indicam uma visão um
tanto quanto estática da conformação das unidades da GM. Vejamos abaixo como essas unidades
evoluíram em uma perspectiva histórica.
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Como indica o gráfico acima, houve uma tendência histórica de crescimento do percentual de
plantas  da GM fora do Estados Unidos em relação ao número de plantas  dentro dos  Estados
Unidos. Até a crise econômica de 2008 a tendência era o crescimento de suas plantas fora dos
Estados Unidos e a redução das plantas instaladas no país sede. Entre 1990 e 2010, temos uma
certa estabilidade das plantas da GM no exterior: 48 plantas. Enquanto isso, o número de unidades
instaladas dentro dos Estados Unidos caiu sem parar: de 73 unidades em 1990 passou para 50 em
2010. A partir daí, entre 2010 e 2017, a GM reduziu a sua participação em termos de plantas
instaladas tanto no interior de seu país  sede (9 plantas a menos) quando no seu exterior (21
plantas a menos). No entanto, é justamente após a posse do governo de Donald Trump, em 2017,
que a queda das unidades da General Motors fora dos Estados Unidos é mais acetuada.

Ainda assim, é importante destacar que esse crescimento percentual das unidades produtivas
da GM instaladas  fora dos  Estados  Unidos  seguiu uma dinâmica  muito  diferente  nas  distintas
regiões do globo. Indicamos abaixo esta dinâmica por continente, deixando de fora as unidades
produtivas instaladas no interior do próprio Estados Unidos.

 Em resumo, temos a seguinte alterações em relação as unidades instaladas da GM:
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Evolução do número de plantas da GM por Continente
1990 2000 2010 2017 2018

Estados Unidos 73 66 50 41 41
Fora dos Estados Unidos 48 50 48 40 29
Europa 14 17 16 14 4
Ásia 9 11 11 10 9
América do Sul 6 7 7 6 6
América Central 2 3 5 5 5
América do Norte (- EUA) 10 8 5 4 4
Africa 2 2 2 1 1
Oceania 5 2 2 0 0



• Houve crescimento absoluto das plantas instaladas apenas na América Central,  ou seja,
exclusivamente no México que passou, com o Nafta e a abertura econômica dos anos de
1990, de 2 para 5 plantas instaladas nesse país.

• América do Sul e Ásia são os únicos continentes em que o número de plantas se manteve
razoavelmente  estável.  Ainda  assim,  com  variações  internas.  Na  América  do  Sul,  por
exemplo, deixaram de existir as unidades produtivas do Chile e da Venezuela, no entanto
compensadas por uma nova planta no Brasil em Gravataí no Rio Grande do Sul e outra na
Argentina.

• Em todos os outros continentes, Europa, Oceania e América do Norte (Canadá) tivemos
uma redução das plantas instaladas sendo que, na Oceania, esse número caiu de 6 para 0.
Na Europa, temos uma queda brusca em 2018, em função da venda da Opel para a PSA.
Com isso, a GM praticamente abandonou a disputa com as grandes montadoras no velho
continente.

Nesse sentido, até 2017, com relação as plantas situadas fora dos Estados Unidos tivemos uma
clara  concentração  dessas  empresas  nos  países  intermediários  no  sistema  internacional  de
Estados, isto é, nos países dominados pelo imperialismo, no entanto, plataformas de dominação
econômica local. Ou, ao menos, países com um mercado consumidor de automóveis significativo.
Ao mesmo tempo, se verificou uma debandada das unidades produtivas dos países imperialistas.

Esse processo não está associado, unicamente, a busca de mão de obra barata. Está associado
também ao potencial de expansão do mercado local e as concorrentes. No caso europeu, a GM
claramente não conseguiu vencer o bloqueio das grandes montadoras já existente e dominantes
no continente, particularmente a Volks e as montadoras francesas. Nesse caso, a GM jamais foi
uma montadora dominante na Europa e o cenário da crise econômica posta desde 2008 impediu
que a empresa avançasse alguns degraus.  Na verdade,  a  GM acumulou mais de 9 bilhões  de
dólares  de  prejuízos  nos  10  últimos  anos  que  atuou  na  Europa.  O  resultado  foi  a  saída  do
continente.  O mesmo ocorre na Ásia e África, com exceção da China, cuja hegemonia sempre foi
das montadoras japonesas. 

O caso da América do Sul é intermediário. Na América do Sul a General Motors se encontra,
tanto  historicamente  como  hoje,  no  topo  da  concorrência.  Ainda  que  ela  compartilhe  essa
hegemonia com outras gigantes do setor, como a Volks e a FCA. Isso significa que, diferente do
caso Europeu, a empresa dificilmente abandonaria uma fatia do mercado que domina. Ao mesmo
tempo, do ponto de vista do potencial de expansão do mercado, a situação da América do Sul é o
contrário da China: sofreu uma forte queda no total de vendas nos últimos anos. A fragilidade
estrutural  de seus países, que deixaram de ser um polo de produção de tecnologia de ponta,
aponta para uma recuperação lenta e um dinamismo menor do que foi no passado. 

A política protecionista do governo Trump, por sua vez, deve ter um impacto maior no México
do que na América do Sul. Afinal, é o México que se encontra as principais plantas dedicadas a
exportar para os Estados Unidos. Na América do Sul, ao contrário, a maior parte da demanda é o
mercado local. 

Desde o início do governo de Donald Trump foram fechadas as seguintes plantas da GM:
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Nome Cidade País Aberto Fechado
GM Korea South Korea Coreia do Sul 1997 2018
Elizabeth Elizabeth, Austrália do Sul Austrália 1960 2017
Halol Gujarat Índia 2017
Veículos IBC [9] Luton Reino Unido 1905 2017
General Motors África do Sul Port Elizabeth África do Sul 1913 2017



Abaixo indicamos as plantas fechadas nos últimos 17 anos, ou seja, desde o ano 2000.

Embora o período seja pequeno, é importante notar que não foi fechada, durante o governo
Trump,  nenhuma  planta  norte-americana.  As  quatro  unidades  fechadas  após  o  seu  governo
abrangem a Europa, Oceania (a GM não tem mais unidades produtivas no continente) e na África
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Nome Cidade País Aberto Fechado
GM Korea South Korea Coreia do Sul 1997 2018
Elizabeth Elizabeth, Austrália do Sul Austrália 1960 2017
Halol Gujarat indiano 2017
Veículos IBC [9] Luton Reino Unido 1905 2017
General Motors África do Sul Port Elizabeth África do Sul 1913 2017
Port Melbourne Victoria Austrália 1936 2016
Valência Valência Venezuela 1949 2016
Inland Fisher Guide Plant Vandalia, Ohio Estados Unidos 1941 2015
Opelwerk Bochum Bochum Alemanha 1962 2014
Centro de metal Grand Blanc Grand Blanc, Michigan Estados Unidos 1942 2013
Shreveport Operations Shreveport, Louisiana Estados Unidos 1981 2012
Antuérpia Antuérpia Bélgica 1924 2011
Indianapolis Metal Center Indianapolis , Indiana Estados Unidos 1930 2011
GM Manufacturing Poland Gliwice Polônia 1998 2011
Flint North Components Flint, Michigan Estados Unidos 2010
GMPT Fredericksburg Fredericksburg, Virgínia Estados Unidos 1979 2010
Motor Livonia Livonia, Michigan Estados Unidos 1971 2010
Mansfield Metal Center Mansfield, Ohio Estados Unidos 1955 2010
Divisão Saginaw Saginaw, Michigan Estados Unidos 1957 2010
Assembleia Trollhättan Trollhättan Suécia 1947 2010
Transmissão de Willow Run Ypsilanti, Michigan Estados Unidos 1953 2010
Transmissão Windsor Windsor, Ontário Canadá 1920 2010
Grand Rapids Metal Center Grand Rapids, Michigan Estados Unidos 1936 2009
Janesville Assembly Plant Janesville, Wisconsin Estados Unidos 1919 2009
Massena Castings Plant Massena, Nova Iorque Estados Unidos 1959 2009
Oshawa Oshawa, Ontário Canadá 1965 2009
Pontiac Assembly Center Pontiac, Michigan Estados Unidos 1972 2009
Assembléia de Wilmington Wilmington, Delaware Estados Unidos 1947 2009
AC Rochester Big City, Texas Estados Unidos 1972 2008
Arica Arica Chile 1974 2008
Assembléia de Doraville Doraville, Geórgia Estados Unidos 1947 2008
Planta do interior Dayton & Vandalia, Ohio Estados Unidos 1921 2008
Montagem de Moraine Moraine, Ohio Estados Unidos 1951 2008
Assembléia de Toluca Toluca México 1994 2008
Allison Transmission Indianapolis, Indiana Estados Unidos 1915 2007
Inland Fisher Guide Plant Columbus, Ohio Estados Unidos 1946 2007
Pittsburgh Metal Pittsburgh, Pensilvânia Estados Unidos 1949 2007
Ferro Malignable Saginaw Saginaw, Michigan Estados Unidos 1919 2007
Azambuja Azambuja Portugal 1959 2006
Lansing Craft Center Lansing, Michigan Estados Unidos 1987 2006
Lansing Metal Center Lansing, Michigan Estados Unidos 1952 2006
Unidade da cidade de Oklahoma Oklahoma City, Oklahoma Estados Unidos 1979 2006
Unidade de Baltimore Baltimore , Maryland Estados Unidos 1935 2005
Unidade de carros de Lansing Lansing, Michigan Estados Unidos 1920 2005
Unidade de carros Chassis Lansing, Michigan Estados Unidos 1902 2005
Montagem de Linden Linden, Nova Jersey Estados Unidos 1937 2005
Vauxhall Luton Luton Reino Unido 1903 2002
Assembleia Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse, Quebec Canadá 1966 2002
Lansing Engine Delta Township, Michigan Estados Unidos 1981 2001
Saginaw Steering Gear - Plant 2 Saginaw, Michigan Estados Unidos 1941 2001



do  Sul.  Além  dessas  plantas,  foram  vendidas  outras  10  para  a  PSA,  da  marca  Opel,  como já
indicado. Importante lembrar que o governo é recente e tais dados podem não ser conclusivos em
relação a tendência  do atual  governo,  no entanto,  no  que tange a  GM, são coerentes  com a
proposta de Trump de intensificar a produção dentro das fronteiras norte americanas e reduzir a
importação de veículos produzidos pela empresa. 

A GM no Brasil: análise comparativa das unidades instaladas
Como  vimos,  particularmente  no  primeiro  bloco  destinado  as  Montadoras,  a  situação  da

General Motors é contraditória no Brasil e na América do Sul. Por um lado, o mercado continental
sofre uma regressão em sua produção e vendas, por outro, a General Motors é uma das poucas
empresas que hegemonizam o segmento no continente.  Diferente da Europa,  o continente sul
americano não acumula perdas históricas de longa data,  mas somente após 2014. Além disso,
entre nós, a GM sempre esteve na ponta do segmento. 

O Brasil continua a ser o principal polo produtor no Continente e uma espécie de plataforma
continental. A produção da General Motors no Brasil corresponde a cerca de 60% da produção na
América do Sul, como é indicado abaixo:

É  verdade  que  o  mercado  brasileiro  é  pequeno  se  comparado  com  o  Chinês  e  o  norte
americano, os dois principais centros em que a General Motors aposta atualmente. Mas não é
insignificante. O Brasil representa 4,1% das vendas mundiais da empresa. Ou seja, quase o dobro
do percentual que o país hoje ocupa em seu conjunto entre as montadoras em todo mundo.

Indicamos abaixo  as  vendas  totais  da GM, ao  lado das  vendas  no Brasil,  China  e Estados
Unidos:
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

64,20%
59,29% 61,18% 62,68% 65,95%

60,16% 59,35% 58,89%

35,80% 40,71% 38,82% 37,32% 34,05% 39,84% 40,65% 41,11%
Vendas da GM no Brasil e na América Latina (produção física)

Brasil Restante da América do Sul
Fonte: Relatórios Anuais da GM. Elaboração: ILAESE



Como já dissemos, o mercado interno é o destino predominante da maior parte da produção
da  General  Motors.  Apesar  disso,  como  dissemos  anteriormente,  o  percentual  destinado  as
exportações estão crescendo. No entanto, esse crescimento ocorre mais em função da queda nas
vendas  para  o  mercado  interno  desde  2014,  do  que  por  um  crescimento  substantivo  nas
exportações propriamente ditas.

Em 2017, 26,18% da produção da empresa foi destinado a exportação, enquanto antes de 
2015, esse percentual tendia a oscilar em torno de 10%.

Mas as exportações são significativas para as plantas instaladas em São José dos Campos. A 
S10, seu principal produto, um veículo comercial leve, é exportado em um percentual superior a 
média da empresa e nacional. É o que indicamos abaixo:
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7,51% 10,63% 6,77%
12,66% 7,40% 11,54%

18,23%
26,18%

92,49% 89,37% 93,23% 87,34% 92,60% 88,46% 81,77% 73,82%

GENERAL MOTORS (AUTOMÓVEIS)
Vendas para o Mercado Interno e externo

Automóveis  – Exportações Automóveis – Vendas Internas

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

8.384
9.024 9.294

9.722 9.932 9.986 10.008
9.600

2.215 2.504 2.596 2.786 2.935 3.082 3.043 3.0022.352 2.547 2.836 3.160
3.540 3.730 3.914 4.041

658 632 643 650 579 388 346 394

Vendas da GM por país (em milhares de unidades)

Total Estados Unidos China Brasil 

Fonte: Relatórios Anuais da GM. Elaboração: ILAESE

Fonte: Anfavea. Elaboração: ILAESE



Como podemos ver, nos últimos 3 anos, a exportação de veículos comerciais leves por parte da
GM, isto é, a S10, esteve sempre acima de 35%. Historicamente, esse tipo de veículo, de maior
valor agregado,  sempre teve uma fatia maior destinada a exportação. Mesmo nesse caso,  é  o
mercado interno o seu principal destino. 

Além  disso,  houve,  nas  últimas  décadas,  uma  alteração  relevante  na  estruturação  das
montadoras no país. O que inclui a General Motors. Até o ano de 1990, elas estavam concentradas
quase  que  exclusivamente  no  estado  de  São  Paulo  e  Minas  Gerais.  Esses  dois  estados,
representavam no referido ano nada mais nada menos do que 99,3% da produção automotiva
nacional. Já em 2017, São Paulo e Minas Gerais representam 61,2% da produção.

As novas montadoras que chegaram ao Brasil nos finais dos anos de 1990, se distribuíram de
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

32,18% 32,94%
26,60% 26,66% 22,18%

37,82% 43,34%
35,38%

67,82% 67,06% 73,40% 73,34% 77,82% 62,18% 56,66% 64,62%

GENERAL MOTORS (COMERCIAIS LEVES)
Vendas para o Mercado interno e externo

Comerciais leves  – Exportações Comerciais leves – Vendas Internas

Fonte: Anfavea. Elaboração: ILAESE

Fonte e elaboração: Anfavea



maneira  mais  uniforme  pelo  país.  O  mesmo  se  deu  com  a  abertura  de  novas  plantas  de
montadoras que já estavam instaladas em território nacional. Esse é o caso da unidade da GM em
Gravataí na zona metropolitana de Porto Alegre no Rio Grande do Sul.

Esse  cenário,  na  verdade,  longe  de  representar  desenvolvimento  para  os  demais  Estados
brasileiros, desencadeou uma elevação da exploração e deterioração das condições de trabalho
sem  precedentes  no  país.  Um  exemplo  é  fábrica  da  Jeep  (FCA)  em  Goiana  em  Pernambuco,
inaugurada em meados de 2015. Tal planta foi construída por meio de subsídios, renúncia fiscal,
doações de milhões de reais em terrenos, no custeio de obras de terraplenagem, instalação de
dezenas  de  subestações  responsáveis  pela  distribuição  da  energia  elétrica  em  toda  planta
industrial.  Essa empresa tem se destacado no país pelas arbitrariedades, repressão a atividade
sindical e violação dos direitos trabalhistas. Para se ter uma ideia, sua organização considerada
científica  e  racional  conjugou  em  um  mesmo  espaço  físico  os  fornecedores  e  a  montadora
propriamente dita.  Todo espaço é fortemente vigiado e qualquer atuação de caráter sindical  é
severamente punida. Nas reclamações trabalhistas existentes, os operários relatam uma jornada
de trabalho que vai  das 04:00 horas às 20:00 horas, além de horas extras que por vezes levam a 24
horas  de  trabalho  ininterrupto.  1 Essas  são  as  condições  de  trabalho  escondidas  por  trás  do
discurso de desenvolvimento regional e emprego para o nordeste brasileiro.

Colocados  esses  aspectos,  vejamos  como  está  a  questão  do emprego  na  General  Motors
brasileira.  De  início,  é  importante  destacar  que  somente  com algum  esforço  é  possível  obter
informações mais detalhadas sobre a situação dos trabalhadores das montadoras. O motivo é que,
segundo  as  empresas,  divulgar  informações  sobre  os  trabalhadores  prejudica  seus  interesses
estratégicos. Como se vê, a luta de classes se faz presente mesmo nas prestações de contas das
empresas  capitalistas.  Tais  relatórios  estão  recheados  de  informações  sobre  a  arrecadação,  o
patrimônio,  as  receitas,  os  lucros  etc.  No  entanto,  são  escassas  as  informações  sobre  os
trabalhadores. Na análise que se segue, recorremos a base de dados da RAIS-MTE. Foi possível
obter o número de trabalhadores das grandes montadoras pelo fato de serem as únicas empresas
do setor nos respectivos municípios com mais de 1000 trabalhadores.  A análise que se segue,
portanto,  não  contempla  as  unidades  unidades  de  Mogi  das  Cruzes  (estamparia)  e  Joinville
(motores e transmissões). Apenas as montadoras instaladas em Gravataí, São Caetano do Sul e São
José dos Campos.

1 Para mais detalhes, ver “Como as multinacionais superexploram os operários brasileiros: O caso da Fiat Chrysler 
Automobiles (FCA) em Goiana, Pernambuco.  Por José Tamarindo” no Anuário Estatístico do ILAESE de 2017.

44

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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18.596 19.441 20.449 19.801 18.847
17.172

14.750
13.091 13.195

Variação total do emprego nas três montadoras da GM no Brasil

Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE



Como podemos ver, a GM segue a tendência geral do mercado brasileiro já indicada no bloco
anterior. Isto é, de mais de 20 mil empregos verificados antes de 2011 para pouco mais de 13 mil
empregos a partir de 2016. Uma queda de cerca de 36% em 6 anos. Não sem razão, em termos de
produtividade física, a General Motors atingiu em 2017 o segundo melhor resultado de sua história
no país.

Como indicado acima, apenas em 2013 a empresa teve maior produtividade que no ano de
2017.  Após  uma queda  significativa  entre  2015  e  2016,  a  empresa  rapidamente  recuperou  o
patamar dos anos anteriores. Foram 35,92 veículos por trabalhador no ano de 2017, praticamente
igual ao record histórico de 36,12 veículos por trabalhador registrados em 2013.

É interessante notar que houve variação do emprego em todas as três plantas instaladas da
empresa. Inclusive em Gravataí-RS, onde a empresa produz os seus veículos populares com grande
crescimento de vendas nos últimos anos.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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33,49
31,83 31,09
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24,53 25,55

35,92

GM: Produtividade Física (veículos anuais por trabalhador)

Fonte: Rais-MTE, Caged e Anfavea. Elaboração: ILAESE

Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE
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5.222 4.880
4.379 4.202 4.153
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3.280 4.393

3.835
2.982

2.166
2.740

Variação do emprego por planta instalada no Brasil

SAO CAETANO DO SUL SAO JOSE DOS CAMPOS GRAVATAI



O que diferencia a variação do emprego nas três plantas da GM no Brasil é o período em que
se iniciou o processo de redução nos postos de trabalho. A primeira a entrar no processo foi a
unidade  de  São  José  dos  Campos.  Desde  2008,  quando  tinha  mais  de  9  mil  trabalhadores
empregados, a empresa vem sofrendo uma queda no total de trabalhadores ano após ano até
atingir o montante de 4.153 em 2017. Em seguida, no ano de 2011, veio a unidade de São Caetano
do sul, que passou de 9.766 trabalhadores para 6.302. Já Gravataí as reduções se iniciaram em
2013, quando passou de 4392 trabalhadores para 2.166 em 2016, ainda que tenha crescido em
2017 para 2.740 trabalhadores.

Mesmo assim, a relação se inverte quando consideramos a velocidade com que esse processo
de redução no contingente total de trabalhadores aconteceu. 

Como  se  vê,  mesmo  com  a  recuperação  dos  empregos  no  ano  de  2017,  desde  a  crise
brasileira, foi em Gravataí a unidade que mais perdeu empregos, nada mais nada menos do que
37,63% de seus trabalhadores. Em seguida vem São Caetano do Sul com uma redução de 31,74%
dos  postos  de trabalho.  Somente  depois  aparece São José  dos  Campos  com uma redução de
20,47%. Assim, as unidades que mais receberam empregos no período anterior  a crise, foram
exatamente  a  que  foram  mais  rapidamente  atingidas  pela  mesma.  No  capitalismo  não  está
estruturado  para  atender  as  necessidades  dos  trabalhadores.  Exceto  quando  estes  obtêm
conquistas pela luta, as opções oferecidas é: perder ou perder.

É tão verdade que, tanto no período de bonança do setor automobilístico, anterior a 2014,
quanto na crise que se seguiu, os salários das três unidades seguiram uma tendência de queda em
relação ao salário mínimo. Ocorreu o mesmo em Gravataí, a última das unidades instaladas no
Brasil, com salários bem abaixo da média verificada em São Caetano do Sul e em São José dos
Campos.
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SAO CAETANO DO SUL SAO JOSE DOS CAMPOS GRAVATAI
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Variação do número total de trabalhadores entre 2017 e 2013

Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE



Como podemos ver, em 10 anos, a queda dos salários medidos em relação ao salário mínimo
foi de 33% em São Caetano do Sul, 37,3% em São José dos Campos e 23% em Gravataí. Em uma
década, foram os salários de São José dos Campos os que sofreram a maior perda acumulada. Em
Gravataí, por outro lado, houve um crescimento real dos salários desde 2013. 

Mas esses dados, no entanto, enganam. Não levam em conta a distribuição entre as funções
dentro  da  empresa.  O  crescimento  real  dos  salários  em  Gravataí,  por  exemplo,  é  ilusório.  A
questão é que são os trabalhadores de chão de fábrica,  operadores etc.  os primeiros a serem
demitidos com a crise econômica, elevando artificialmente a média de rendimentos. Para termos
uma  ideia  mais  clara  da  correlação  entre  as  unidades  da  General  Motors,  é  essencial
considerarmos uma mesma função. Por isso, na análise que se segue, tomamos como referência
unicamente  os  trabalhadores  classificados  pela  RAIS  como:  MONTADORES  DE  VEICULOS
AUTOMOTORES (LINHA DE MONTAGEM). Constituem o maior contingente de trabalhadores de
cada unidade.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14,16
13,59
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12,5 12,49
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7,09 7,02 6,7 6,235,87 5,43 5,4
4,83 4,78 5,04 4,5

3,9 4,08 4,3 4,52

GM: Remuneração Média em salários mínimos por plantas instaladas
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RS-GRAVATAI

Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE
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Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE



Percebemos,  na  função  de  montares  de  veículos,  São  Caetano  do  Sul  apresenta  os  mais
elevados salários entre 2006 e 2010. Após esse período, os melhores salários registrados são em
São  José  dos  Campos.  Mesmo  assim,  São  José  dos  Campos  e  São  Caetano  do  Sul  estão
praticamente empatados nesse quesito em 2016. 

Portanto, considerando uma mesma função, se é verdade que no longo prazo, entre 2006 e
2016, São José dos Campos foi a unidade que teve menos perdas salariais (-29,2% enquanto as
outras duas unidades tiveram perdas superiores a 33%), o mesmo não ocorre nos últimos 5 anos.
Esse período mais curto a unidade de São José dos Campos teve perdas em relação ao salário
mínimo de -14,33% enquanto em São Caetano do Sul as perdas foram de -10,39% e em Gravataí
houve um aumento salarial médio de 5,45%. Em termos nominais, os salários são os seguintes:
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Remuneração nominal por planta instalada no Brasil
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Fonte: Rais-MTE e Caged. Elaboração: ILAESE
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Do que foi exposto acima, a única diferença entre as três unidades que merece um destaque
maior são os mais baixos salários da unidade de Gravataí no Rio Grande do Sul em relação as duas
unidades de São Paulo. Houve uma tendência de redução desse abismo nos últimos 4 anos, com
um leve ganho real da média salarial em Gravataí ao lado das perdas salariais das demais. Ainda
assim, a diferença ainda é bem considerável.  Um trabalhador que exerce a mesma função em
Gravataí recebe quase a metade dos valores pagos tanto em São José dos Campos e São Caetano
do Sul.

Isso  não  impediu,  vale  dizer,  que  Gravataí  fosse  ainda  mais  impactado  pelo  desemprego
durante a última crise econômica, demonstrando que os salários rebaixados não são sob nenhuma
hipótese garantia de emprego. Nesse sentido, indicamos abaixo a variação do emprego para a
função de MONTADORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. 

Como podemos notar, no período da crise econômica, Gravataí foi justamente a unidade que
sofreu maior número de demissões,  passando de 2.224 trabalhadores  para 954 na função de
montadores de veículos automotores. Ao mesmo tempo, São José dos Campos, com uma parcela
significativa da produção voltada para a exportação,  teve até um crescimento real  no total  de
trabalhadores empregados na função em questão.

Como sempre, o que determinou a dinâmica foi a arbitrariedade do mercado. A massa salarial
é apenas um dos fatores determinantes na dinâmica do mercado de cada empresa. Além disso,
tem peso expressivo o grau da tecnologia utilizada, os movimentos de expansão e contração do
mercado, tanto interno como externo.

Um elemento central para medir o grau da tecnologia empregada é a produtividade física. No
presente caso, a comparação entre a produtividade física de cada unidade não seria muito precisa,
pela especifidade dos produtos, sendo São José dos Campos a unidade responsável pelos veículos
comerciais leves, de maior valor agregado. Ainda assim, os dados abaixo não deixam dúvidas de
que a unidade de Gravataí, a última construída, opera com nível tecnológico muito superior as
demais. 
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Os dados dizem respeito unicamente aos  emplacamentos  nacionais.  Se contabilizarmos as
exportações sabemos que a produção de comerciais leves em São José dos Campos, S10, supera os
50 mil. Como esse veículo tem maior valor agregado, podemos constatar que a produtividade da
planta de São José dos Campos é muito próxima da de São Caetano do Sul. No entanto, ambas
estão muito abaixo da unidade de Gravataí, que apesar de produzir veículos populares, Onix e
Prisma, possui uma produção 4 ou 5 vezes superior as demais unidades.

Mesmo assim, a GM não lidera mais a produção nacional de Picapes. Em 2017, a FIAT/TORO
liderou  os  emplacamentos  nacionais  com  50.723,  seguida  pela  TOYOTA/HILUX  com  34.368.
Somente depois temos a S10 com 30.438 emplacamentos. Se contabilizarmos as exportações, no
entanto, a produção de S10 pela GM em São José dos Campos supera a produção da Hilux da
Toyota e se aproxima da FIAT. Os demais concorrentes estão bem atrás. A FORD/RANGER teve
17.830  emplacamentos  em  2017,  a  VW/AMAROK  teve  11.964,  a  RENAULT/OROCH  11.047,  a
MITSUBISHI/L200 teve 9.946 e a NISSAN/FRONTIER 4.057. Importante lembrar que a produção da
GM em São José dos Campos da S10 atende ainda o mercado mexicano e, por meio dele, os
Estados Unidos. Essa fatia das exportações deverá ser impactada pelas políticas protecionistas de
Donald Trump.

O maior crescimento da General Motors aconteceu na produção de automóveis “populares”
produzidos na unidade de Gravataí. A GM/ONIX com 188.654 emplacamentos liderou o mercado
brasileiro em 2017, um valor 80% superior ao segundo colocado: HYUNDAI/HB20 com 105.539
emplacamentos. Além disso, o outro veículo produzido em Gravataí, GM/PRISMA, ficou em quinto
colocado com 68.988 emplacamentos, pouco menos que a VW/GOL com 73.919. Fica claro então
que a GM teve um crescimento expressivo no ano de 2017, no entanto, esse crescimento esteve
mais associado ao mercado de veículos “populares” do que aos comerciais leves, que manteve o
mesmo patamar dos anos anteriores.

Podemos  constatar  que,  o  elemento  determinante  na  maior  rentabilidade  da  unidade  de
Gravataí  é  o  nível  tecnológico  de  sua  unidade  produtiva  e  não  tanto,  o  nível  salarial.  Como
indicamos abaixo, a massa salarial total paga pela General Motors representou, em 2016, pouco
mais de 11% do faturamento total da empresa:
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Considerações gerais

Importante dizer nessas considerações finais, que nenhuma análise econômica de um setor da
economia capitalista pode levar a conclusões definitivas sobre o seu futuro. A economia capitalista é
por definição irracional.  Não é gerenciada e controlada por ninguém. Não sem razão, as crises
econômicas raramente são previstas por quem quer que seja. Além disso, as decisões dos governos,
particularmente o norte americano, a luta de classes a níveis mundial e local, jogam um importante
papel em todo processo. Dito isso, podemos, sim, excluir e indicar certos cenários.

• A primeira conclusão é que não existe uma crise do setor automobilístico a nível mundial.
Apesar de uma certa inflexão no ano de 2009, na sequência da crise econômica, a produção
do setor segue uma dinâmica de crescimento. A exceção é justamente as duas gigantes norte
americanas do setor: GM e FORD. Essas duas empresas foram estruturalmente afetadas pela
crise de 2008 e perderam espaço diante das concorrentes asiáticas e europeias. 

• Nos últimos 10 anos, também não se verifica uma reestruturação produtiva no setor como
um todo.  A correlação mais  geral  entre  o total  da produção e  total  de trabalhadores  se
manteve razoavelmente estável nos últimos 10 anos. Apesar disso, não está descartado uma
reestruturação no próximo período. O motivo central é que a empresa sul coreana, Hyundai,
apresenta um grau de produtividade muitíssimo superior a média das demais concorrentes.
Unidades mais recentes da General Motors, como a de Gravataí, apresentam um índice de
produtividade que se aproxima da Hyundai. Por isso, é possível indicar que na medida que
as unidade produtivas mais antigas forem sendo renovadas ou substituídas, podemos ter uma
reestruturação total do setor elevando a correlação entre produção e total de trabalhadores
empregados.

• A crise das montadoras norte americanas possui duas causas mais facilmente detectáveis: a
crise  econômica de 2008 que reduziu de forma absoluta  o mercado norte  americano de
automóveis, dominado pela GM e Ford e, também, a maior produtividade das concorrentes
internacionais, principalmente a Hyundai, seguida pela Toyota e Volks. Na General Motors,
isso significou uma relocalização da  empresa  a  nível  mundial.  A empresa  abandonou a
disputa do topo da produção mundial com Toyota e Volks e tem centrado suas forças no
mercados mais lucrativos. Com isso, a empresa saiu da Oceania e da Europa. Também vem
reduzindo suas plantas na Ásia, exceto China, e na África. Por isso, nos últimos 10 anos,
existe sim uma reestruturação da GM. Essa reestruturação possui duas faces: a relocalização
dos nichos de mercado que explora; e a adoção de tecnologias mais intensas com demissão
em massa de trabalhadores.

• A América do Sul apresenta um cenário intermediário para a GM. A empresa teve uma
queda expressiva de sua lucratividade no continente desde a crise de 2014. Apesar disso,
diferentemente da Europa, Oceania e Ásia; a GM domina o mercado Sul Americano ao lado
da Volks e FCA. É improvável que a empresa abandone um mercado que domina, o que não
era o caso dos continentes que a empresa vem retirando suas unidades, como a Europa,
dominada pela Volks e pelas montadoras francesas, ou o mercado asiático, dominado pelas
montadoras japonesas e sul coreanas. Além disso, a presença da GM na América do Sul
representa  também  um  fator  político:  o  controle  direto  do  Estados  Unidos  da  região.
Acreditamos que é improvável que a GM abandone o continente, mas é muito possível que
procure se reestruturar para recuperar as margens de lucratividade anterior.

• O Brasil continua a ser a principal plataforma continental da General Motors. No entanto, o
país  tem hoje  um papel  menor  enquanto  exportador  de  veículos  para  outros  países  do
continente. A unidade de Gravataí no Rio Grande do Sul, por ser a mais nova, apresenta
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maior produtividade que as demais, mas, também, menor patamar de salário e emprego.
Além disso, é a unidade que sofre maior impacto no emprego com a redução da produção.
As unidades de São José dos Campos e de São Caetano de Sul possuem situações parecidas
em termos de produtividade e de remuneração de seus respectivos trabalhadores. Os dados
indicam que a maior parte da mão de obra especializada se encontra em São Caetano do Sul,
mas o total  de trabalhadores  “chão de fábrica” empregados é  mais  ou menos o mesmo
nessas duas unidades. Historicamente, é indiscutível que a unidade de São José dos Campos
vem  perdendo  espaço,  sendo,  no  longo  prazo,  a  que  perdeu  o  maior  número  de
trabalhadores. 
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ANEXOS

Anexo 1: Produção por montadoras
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2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mundo 58.374.162 65.318.744 77.629.127 80.092.840 84.141.209 86.956.809 90.717.246 90.780.583 94.771.814
TOYOTA 5.954.723 7.338.314 8.557.351 8.050.181 10.104.424 10.324.995 10.475.338 10.083.831 10.213.486
VOLKSWAGEN 5.106.749 5.211.413 7.341.065 8.525.573 9.254.742 9.379.229 9.894.891 9.872.424 10.126.281
HYUNDAI 2.488.321 3.091.060 5.764.918 6.616.858 7.126.413 7.233.080 8.008.987 7.988.479 7.889.538
G.M. 8.133.375 9.097.855 8.476.192 9.031.670 9.285.425 9.628.912 9.609.326 7.484.452 7.793.066
FORD 7.322.951 6.497.746 4.988.031 5.516.931 5.595.483 6.077.126 5.969.541 6.393.305 6.429.485
NISSAN 2.628.783 3.494.274 3.982.162 4.631.673 4.889.379 4.950.924 5.097.772 5.170.074 5.556.241
HONDA 2.505.256 3.436.164 3.643.057 2.909.016 4.110.857 4.298.390 4.513.769 4.543.838 4.999.266
FIAT 2.641.444 2.037.695 2.410.021 2.336.954 2.127.295 4.681.704 4.865.758 4.865.233 4.681.457
RENAULT 2.514.897 2.616.818 2.716.286 2.825.089 2.676.226 2.704.675 2.761.969 3.032.652 3.373.278
PSA 2.879.422 3.375.366 3.605.524 3.582.410 2.911.764 2.833.781 2.917.046 2.982.035 3.152.787
SUZUKI 1.457.056 2.071.707 2.892.945 2.725.899 2.893.602 2.842.133 3.016.710 3.034.081 2.945.295
B.M.W. 834.628 1.323.119 1.481.253 1.738.160 2.065.477 2.006.366 2.165.566 2.279.503 2.359.756

Percentual 
Motadoras 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mundo 58.374.162 65.318.744 77.629.127 80.092.840 84.141.209 86.956.809 90.717.246 90.780.583 94.771.814
TOYOTA 10,20% 11,23% 11,02% 10,05% 12,01% 11,87% 11,55% 11,11% 10,78%
VOLKSWAGEN 8,75% 7,98% 9,46% 10,64% 11,00% 10,79% 10,91% 10,88% 10,68%
HYUNDAI 4,26% 4,73% 7,43% 8,26% 8,47% 8,32% 8,83% 8,80% 8,32%
G.M. 13,93% 13,93% 10,92% 11,28% 11,04% 11,07% 10,59% 8,24% 8,22%
FORD 12,54% 9,95% 6,43% 6,89% 6,65% 6,99% 6,58% 7,04% 6,78%
NISSAN 4,50% 5,35% 5,13% 5,78% 5,81% 5,69% 5,62% 5,70% 5,86%
HONDA 4,29% 5,26% 4,69% 3,63% 4,89% 4,94% 4,98% 5,01% 5,28%
FIAT 4,53% 3,12% 3,10% 2,92% 2,53% 5,38% 5,36% 5,36% 4,94%
RENAULT 4,31% 4,01% 3,50% 3,53% 3,18% 3,11% 3,04% 3,34% 3,56%
PSA 4,93% 5,17% 4,64% 4,47% 3,46% 3,26% 3,22% 3,28% 3,33%
SUZUKI 2,50% 3,17% 3,73% 3,40% 3,44% 3,27% 3,33% 3,34% 3,11%
B.M.W. 1,43% 2,03% 1,91% 2,17% 2,45% 2,31% 2,39% 2,51% 2,49%
Outras 23,82% 24,08% 28,04% 26,97% 25,08% 22,99% 23,61% 25,39% 26,64%

Fonte: OICA. Elaboração: ILAESE



Anexo 2: Produção por país

Anexo 3: Emprego nas 17 maiores montadoras do mundo
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País 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo 50.046.000 58.374.162 66.482.439 77.629.127 80.092.840 84.141.209 87.507.027 89.747.430 90.780.583 95.057.929 97.302.534
China 1.434.772 2.069.069 5.717.619 18.264.761 18.418.876 19.271.808 22.116.825 23.722.890 24.503.326 28.118.794 29.015.434
Estados Unidos 11.985.457 12.799.857 11.946.653 7.743.093 8.661.535 10.335.765 11.066.432 11.660.699 12.100.095 12.198.137 11.189.985
Japão 10.195.536 10.140.796 10.799.659 9.628.920 8.398.630 9.943.077 9.630.181 9.774.558 9.278.321 9.204.590 9.693.746
Alemanha 4.667.364 5.526.615 5.757.710 5.905.985 6.146.948 5.649.260 5.718.222 5.907.548 6.033.164 5.746.808 5.645.581
Índia 636.000 801.360 1.638.674 3.557.073 3.927.411 4.174.713 3.898.425 3.840.160 4.160.585 4.519.341 4.782.896
Coreia do Sul 2.526.400 3.114.998 3.699.350 4.271.741 4.657.094 4.561.766 4.521.429 4.524.932 4.555.957 4.228.509 4.114.913
México 935.017 1.935.527 1.684.238 2.342.282 2.681.050 3.001.814 3.054.849 3.365.306 3.565.469 3.600.365 4.068.415
Espanha 2.333.787 3.032.874 2.752.500 2.387.900 2.373.329 1.979.179 2.163.338 2.402.978 2.733.201 2.885.922 2.848.335
Brasil 1.629.008 1.681.517 2.530.840 3.381.728 3.407.861 3.402.508 3.712.380 3.364.890 2.429.463 2.156.356 2.699.672
França 3.474.705 3.348.361 3.549.008 2.229.421 2.242.928 1.967.765 1.740.000 1.817.000 1.972.000 2.082.000 2.227.000
Canadá 2.407.999 2.961.636 2.687.892 2.068.189 2.135.121 2.463.364 2.379.806 2.393.890 2.283.474 2.370.271 2.199.789
Tailândia 533.200 411.721 1.122.712 1.644.513 1.457.798 2.429.142 2.457.057 1.880.007 1.915.420 1.944.417 1.988.823
Reino Unido 1.765.000 1.813.894 1.803.109 1.393.463 1.463.999 1.576.945 1.597.433 1.598.879 1.682.156 1.816.622 1.749.385
Turquia 282 430.947 879.452 1.094.557 1.189.131 1.072.978 1.125.534 1.170.445 1.358.796 1.485.927 1.695.731
Rússia 994.000 1.205.581 1.354.504 1.403.244 1.990.155 2.233.103 2.184.266 1.886.646 1.384.399 1.303.989 1.551.293
Percentual em relação a produção Mundial
Brasil 3,26% 2,88% 3,81% 4,36% 4,25% 4,04% 4,24% 3,75% 2,68% 2,27% 2,77%
Estados Unidos 23,95% 21,93% 17,97% 9,97% 10,81% 12,28% 12,65% 12,99% 13,33% 12,83% 11,50%
México 1,87% 3,32% 2,53% 3,02% 3,35% 3,57% 3,49% 3,75% 3,93% 3,79% 4,18%
China 2,87% 3,54% 8,60% 23,53% 23,00% 22,90% 25,27% 26,43% 26,99% 29,58% 29,82%
Japão 20,37% 17,37% 16,24% 12,40% 10,49% 11,82% 11,01% 10,89% 10,22% 9,68% 9,96%
Alemanha 9,33% 9,47% 8,66% 7,61% 7,67% 6,71% 6,53% 6,58% 6,65% 6,05% 5,80%
Índia 1,27% 1,37% 2,46% 4,58% 4,90% 4,96% 4,45% 4,28% 4,58% 4,75% 4,92%
Coreia do Sul 5,05% 5,34% 5,56% 5,50% 5,81% 5,42% 5,17% 5,04% 5,02% 4,45% 4,23%
Argentina 0,57% 0,58% 0,48% 0,92% 1,03% 0,91% 0,90% 0,69% 0,59% 0,50% 0,49%

País 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mundo
TOYOTA 316.121 320.808 320.590 317.716 325.905 333.498 338.874 344.109 348.877 364.445
VOLKSWAGEN 369.928 368.500 399.381 501.956 549.763 572.800 592.586 610.076 626.715 634.396
HYUNDAI 78.270 78.539 80.185 86.247 98.149 104.937 109.748 112.072 118.320 118.320
G.M. 241.000 217.000 202.000 207.000 213.000 219.000 216.000 215.000 225.000 180.000
FORD 213.000 198.000 164.000 164.000 171.000 181.000 187.000 199.000 201.000 202.000
NISSAN 159.227 155.659 151.698 155.099 157.365 160.530 142.925 149.388 152.421 137.250
HONDA 178.960 181.876 176.815 179.060 187.094 190.338 198.561 204.730 208.399 211.915
FIAT 190.014 128.771 137.801 197.021 214.836 225.587 232.165 238.162 234.499 235.915
RENAULT 129.068 121.422 122.600 128.322 127.086 121.807 117.395 120.136 124.849 181.344
PSA 201.700 186.220 198.220 209.019 204.287 196.885 189.786 182.157 170.156 172.927
SUZUKI 50.241 50.613 51.503 52.731 54.484 55.948 57.749 57.409 61.601 62.992
B.M.W. 100.041 96.230 95.453 100.306 105.876 110.351 116.324 122.244 124.729 129.932
DAIMLER AG 273.216 256.407 260.100 271.370 275.087 274.616 279.972 284.015 282.488 289.321
MAZDA 39.364 39.852 38.987 38.117 37.617 37.745 40.892 44.035 46.398 48.849
GEELY 9.945 12.282 17.102 17.288 18.512 18.138 18.481 18.700 35.100 41.600
MITSUBISHI 33.202 31.905 31.003 30.709 30.777 29.822 30.280 30.498 29.555 29.604
TATA 36.364 49.473 49.856 52.244 58.618 62.716 66.593 73.485 79.419 79.558
Total 2.619.661 2.493.557 2.497.294 2.708.205 2.829.456 2.895.718 2.935.331 3.005.216 3.069.526 3.120.368

Fonte: OICA. Elaboração: ILAESE

Fonte: Relatórios anuais de sustentabilidade das respectivas empresas e FINANCE AG.. Elaboração: ILAESE



Anexo 4: Montadores por país controlador
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Produção Percentual País Controlador Início das Operações
B.M.W. 2.359.756 2,49% Alemanha 1916

15,84%DAIMLER AG 2.526.450 2,67% Alemanha 1998
VOLKSWAGEN 10.126.281 10,68% Alemanha 1937
CHENGDU DAYUN 59.298 0,06% China 1987

14,97%

ZHENGZHOU YUTONG 71.192 0,08% China 1963
XIAMEN KING LONG 75.233 0,08% China 1988
RONGCHENG HUATAI 84.621 0,09% China 2000
CHANGFENG 88.888 0,09% China 1996
SOUTH EAST  (FUJIAN) 114.515 0,12% China 1995
SHANNXI 116.034 0,12% China 1968
HAIMA CARS 152.980 0,16% China 1992
CH. N. HEAVY DUTY TRUCK 199.941 0,21% China 1935
CHONGQING LIFAN MOTOR 278.389 0,29% China 1992
HUNAN JIANGNAN 335.585 0,35% China 2012
GUANGZHOU AUTO INDUSTRY 384.937 0,41% China 1992
BRILLIANCE 464.210 0,49% China 2002
BYD 510.572 0,54% China 2003
FAW 557.174 0,59% China
ANHUI JAC AUTOMOTIVE 651.291 0,69% China 1964
CHERY 695.617 0,73% China 1997
GREAT WALL 1.094.360 1,15% China 1984
GEELY 1.266.456 1,34% China 1986
DONGFENG MOTOR 1.315.490 1,39% China
BAIC 1.391.643 1,47% China 1988
CHANGAN 1.715.871 1,81% China
SAIC 2.566.793 2,71% China 2011
HYUNDAI 7.889.538 8,32% Coreia do Sul 1967 8,32%
PACCAR 139.431 0,15% Estados Unidos

15,15%FORD 6.429.485 6,78% Estados Unidos 1903
G.M. 7.793.066 8,22% Estados Unidos 1908
PSA 3.152.787 3,33% França 1976

6,89%
RENAULT 3.373.278 3,56% França 1899
EICHER 56.084 0,06% Índia 1948

1,99%
ASHOK LEYLAND 145.434 0,15% Índia 1948
MAHINDRA 604.466 0,64% Índia 1945
TATA 1.084.678 1,14% Índia 1945
SAIPA 531.000 0,56% Irã 1989

1,23%
IRAN KHODRO 636.000 0,67% Irã 1962
FCA 4.681.457 4,94% Itália-Estados Unidos 1899 4,94%
ISUZU 614.798 0,65% Japão 1918

29,58%

FUJI 1.024.604 1,08% Japão
MITSUBISHI 1.091.500 1,15% Japão 1870
MAZDA 1.586.013 1,67% Japão 2008
SUZUKI 2.945.295 3,11% Japão 1909
HONDA 4.999.266 5,28% Japão 1948
NISSAN 5.556.241 5,86% Japão 1932
TOYOTA 10.213.486 10,78% Japão 1937
PROTON 73.400 0,08% Malásia 1983 0,08%
GAZ 87.207 0,09% Rússia 1993

0,39%
AVTOVAZ 277.734 0,29% Rússia



Anexo 5: Balanço das principais montadoras
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Volkswagen (em milhões de euros)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 324.333 351.209 381.935 409.732 422.193
Ativos Fixos 196.519 214.229 228.522 244.254 252.271
Patrimônio Líquido 87.733 89.991 88.060 92.689 108.849
Receita Líquida 197.007 202.458 213.292 217.267 230.682
Custos de Produção 161.407 165.934 179.381 176.270 188.140
Lucro Bruto 35.600 36.524 33.911 40.997 42.542
Lucro Líquido 9.066 10.847 -1.582 5.144 11.354

TOYOTA (em milhões de JPY)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 41.437.473 47.729.830 47.427.597 48.750.186 50.308.249
Ativos Fixos 25.700.000 29.800.000 29.200.000 30.900.000
Patrimônio Líquido 15.218.987 17.647.329 18.088.186 18.668.953 19.922.076
Receita Líquida 25.691.940 25.691.940 27.242.248 28.403.897 27.621.746
Custos de Produção 20.822.058 20.822.058 21.816.506 22.708.187 22.675.939
Lucro Bruto 4.869.882 4.869.882 5.425.742 5.695.710 4.945.807
Lucro Líquido 1.823.119 1.823.119 2.173.338 2.312.694 1.831.109

General Motors (em milhões de Dólares)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 166.344 177.677 194.520 221.690 212.482
Ativos Fixos 84.843 94.007 116.513 145.487 143.738
Patrimônio Líquido 42.607 35.457 39.871 43.836 35.001
Receita Líquida 155.427 155.929 152.356 166.380 145.588
Custos de Produção 129.158 133.740 125.342 136.769 118.038
Lucro Bruto 26.269 22.189 27.014 29.611 27.550
Lucro Líquido 5.346 3.949 9.687 9.427 -1.688

Hyundai (em milhões de KRW
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 133.421.479 147.225.117 165.367.946 178.835.928 178.199.454
Ativos Fixos 99.917.658 111.922.231 126.957.012 140.633.678 141.104.014
Patrimônio Líquido 56.582.789 62.620.565 66.881.401 72.344.578 74.757.354
Receita Líquida 87.307.636 89.256.319 91.958.736 93.649.024 96.376.079
Custos de Produção 67.514.873 69.907.202 73.556.346 75.851.422 78.657.510
Lucro Bruto 19.792.763 19.349.117 18.402.390 17.797.602 17.718.569
Lucro Líquido 8.541.834 7.346.807 6.417.303 5.406.435 4.032.824

FORD (em milhões de Dólares)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 202.026 208.527 224.925 237.951 257.808
Ativos Fixos
Patrimônio Líquido 26.747 25.174 28.751 29.283 35.016
Receita Líquida 146.917 144.077 149.558 151.800 156.776
Custos de Produção 121.501 119.539 120.329 128.725 132.892
Lucro Bruto 25.416 24.538 29.229 23.075 23.884
Lucro Líquido 7.155 3.187 7.373 4.596 7.602
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FIAT (em milhões de EUROs)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 86.774 100.510 105.040 104.343 96.299
Ativos Fixos 47.611 54.936 57.951 64.621 60.025
Patrimônio Líquido 19.439 22.840 20.662 17.318 12.638
Receita Líquida 86.816 96.090 110.684 111.018 110.934
Custos de Produção 75.457 84.203 98.761 96.787 93.975
Lucro Bruto 11.359 11.887 11.923 14.231 16.959
Lucro Líquido 904 568 334 1.803 3.491

Honda (em milhões de JPY)
2013 2014 2015 2016 2017

Ativo Total 13.640 15.620 18.430 18.230 18.960
Ativos Fixos 8.310 9.850 12.130 11.990 12.400
Patrimônio Líquido 1.210 1.170 1.470 1.760 2.110
Receita Líquida 9.877 11.842 13.328 14.601 13.999
Custos de Produção 7.345 8.761 10.455 11.460 11.019
Lucro Bruto 2.532 3.081 2.873 3.141 2.980
Lucro Líquido 367 574 509 344 616

Vendas da GM por continente (em milhares de unidades)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

América do Norte 2.626 2.925 3.019 3.234 3.413 3.613 3.630 3.576
Europa 1.676 1.751 1.469 1.393 1.261 1.099 1.161 685
América do Sul 1.025 1.066 1.051 1.037 878 645 583 669
Ásia e África 3.057 3.281 3.755 4.058 4.380 4.629 4.634 4.670
Total 8.384 9.024 9.294 9.722 9.932 9.986 10.008 9.600

Fonte: Relatórios Anuais das respectivas empresas e FINANCE AG.. Elaboração: ILAESE

Fonte: OICA. Elaboração: ILAESE

Fonte: Relatórios Anuais da General Motors. Elaboração: ILAESE

Produtividade Física por montadoras (veículos por trabalhador)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média

TOYOTA 26,69 25,34 31,00 30,96 30,91 29,30 29,28 29,07
VOLKSWAGEN 18,38 16,98 16,83 16,37 16,70 16,18 16,16 16,80
HYUNDAI 71,90 76,72 72,61 68,93 72,98 71,28 66,68 71,58
G.M. 41,96 43,63 43,59 43,97 44,49 34,81 34,64 41,01
FORD 30,41 33,64 32,72 33,58 31,92 32,13 31,99 32,34
NISSAN 26,25 29,86 31,07 30,84 35,67 34,61 36,45 32,11
HONDA 20,60 16,25 21,97 22,58 22,73 22,19 23,99 21,47
FCA 17,49 11,86 9,90 20,75 20,96 20,43 19,96 17,34
RENAULT 22,16 22,02 21,06 22,20 23,53 25,24 27,02 23,32
PSA 18,19 17,14 14,25 14,39 15,37 16,37 18,53 16,32
SUZUKI 56,17 51,69 53,11 50,80 52,24 52,85 47,81 52,10
B.M.W. 15,52 17,33 19,51 18,18 18,62 18,65 18,92 18,10
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Vendas mundias de veículos (em milhares de unidades)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

GM 8.384 9.024 9.294 9.722 9.932 9.959 10.008 9.600
Demais empresas 64.822 67.124 71.507 75.036 78.077 79.613 82.918 84.580

Vendas da GM por país (em milhares de unidades)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estados Unidos 2.215 2.504 2.596 2.786 2.935 3.082 3.043 3.002
China 2.352 2.547 2.836 3.160 3.540 3.730 3.914 4.041
Brasil 658 632 643 650 579 388 346 394
Restante da América do Sul 367 434 408 387 299 257 237 275
Vendas fora dos EUA e China 3.817 3.973 3.862 3.776 3.457 3.174 3.051 2.557

GM Brasil – Exportações
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automóveis  – Export 40.160 53.924 33.416 67.793 22.922 37.461 61.238 109.509
Comerciais leves  – E 37.914 43.551 34.870 36.707 24.672 34.670 31.606 24.818
Total  – Exportações 78.074 97.475 68.286 104.500 47.594 72.131 92.844 134.327

GM Brasil – Produção
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automóveis 532.940 520.412 480.059 543.035 462.428 296.761 272.295 412.342
Comerciais leves 118.111 130.434 135.491 137.702 119.643 65.018 62.152 61.684
Total 651.051 650.846 615.550 680.737 582.071 361.779 334.447 474.026

GM Brasil – Vendas Internas
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Automóveis – Vendas I 494.400 453.575 460.252 467.565 287.035 287.035 274.746 308.705
Comerciais leves – Ve 79.903 88.669 96.207 100.968 86.557 56.993 41.313 45.320
Total – Vendas Interna 574.303 542.244 556.459 568.533 373.592 344.028 316.059 354.025

Faturamento da GM por continente (em milhões de dólares)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

América do Norte 79.514 85.988 89.912 95.091 101.199 106.622 119.022 111.345
Europa 22.868 25.154 20.689 20.110 22.235 18.704 18.707
América do Sul 15.065 16.632 16.700 16.478 13.115 7.820 7.223
Ásia e África 16.433 19.520 21.433 18.500 12.326 10.569 9.776
Total 135.592 152.092 150.295 148.866 151.092 145.922 156.849 133.607
Automotive China Jvs 1.297 1.511 1.521 1.763 2.066 2.057 1.973 1.976
Ásia e África 17.730 21.031 22.954 20.263 14.392 12.626 11.749

Fonte: Relatórios Anuais da General Motors. Elaboração: ILAESE

Fonte: Relatórios Anuais da General Motors. Elaboração: ILAESE

Fonte: Anfavea. Elaboração: ILAESE

Fonte: Anfavea. Elaboração: ILAESE

Fonte: Anfavea. Elaboração: ILAESE

Fonte: Relatórios Anuais da General Motors. Elaboração: ILAESE
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