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O grupo automotivo francês 
PSA,  dono  das  marcas  Peu-
geot,  Citroën  e  DS,  oficiali-
zou ontem a compra da rival 
alemã  Opel-Vauxhall,  vendi-
da  pela  americana  General  
Motors. A transação custará 
aos franceses ¤ 1,3 bilhão, aos 
quais  se  somam  ¤  900  mi-
lhões pela aquisição do banco 
da empresa em parceria (50% 
cada um) com o  banco  BNP  
Paribas. Com a incorporação, 
a PSA se transforma no segun-
do  maior  grupo  automotivo  
da Europa, com 16% de parti-
cipação no mercado, atrás da 
Volkswagen, com 24%. 

O acordo foi anunciado na se-
de da empresa, em Paris. Por ¤ 
2,2  bilhões,  a  holding  de  Peu-
geot  e  Citroën  incorporou  as  
marcas Opel e Vauxhall, empre-
sas que nos últimos 16 anos cau-
saram prejuízos  de  US$ 15 bi-
lhões à GM, dos quais US$ 257 
milhões no ano passado.

Além disso, a PSA assumiu o 
controle do banco GM na Euro-
pa, que respondia pelo financia-
mento das 1,8 mil concessioná-
rias das duas marcas em 11 paí-
ses do continente.

A transação ainda se desenro-
lará nos próximos meses, mas a 
PSA já  festeja um novo  status  
no  cenário  mundial  da  indús-
tria  automotiva.  Ao  absorver  
Opel e Vauxhall, o grupo soma 

1,2 milhão de veículos vendidos 
em 2016, elevando os números 
conjuntos a 4,3 milhões de uni-
dades, tomando assim a segun-
da posição em vendas, até então 
ocupada pela concorrente his-

tórica Renault-Nissan.
A operação inclui todas as ati-

vidades da Opel/Vauxhall, que, 
segundo a PSA, compreendem 
seis fábricas de carros, seis de 
autopeças e um centro de enge-
nharia  que  empregam  40  mil  
funcionários.  A  empresa  pro-
duz as novas gerações de Corsa, 
Astra, Meriva, Zafira e Insignia. 

Ontem,  no  fechamento  dos  
mercados financeiros, as ações 
da  PSA  subiram  3%.  Segundo  
Carlos  Tavares,  diretor  presi-
dente  do  grupo,  “a  aquisição  
muda  tudo,  porque  nos  torna  
uma empresa com receita de ¤ 
55 bilhões, em um sólido segun-
do lugar no mercado europeu”, 
comemorou. “Isso nos permiti-
rá construir uma PSA como um 
campeão automotivo europeu, 
mais forte e mais rentável”. O 
objetivo do grupo francês é ga-
nhar escala e sobreviver no ce-
nário mundial automotivo.

Renascimento. A aquisição re-
presenta também o apogeu do 
renascimento  do  grupo  PSA,  
que quase foi à falência em 2013, 
quando a crise financeira mun-
dial atingiu em cheio o mercado 
automotivo na Europa.

A virada começou com o afas-
tamento da família Peugeot do 
comando do grupo, passou pela 
injeção de ¤ 800 milhões em re-
cursos do Estado francês e pela 
abertura  do  capital  à  chinesa  
Dong Feng, que detém 14% das 
ações. A virada coincidiu com a 

contratação de Tavares, ex-bra-
ço direito do franco-brasileiro 
Carlos Ghosn na Renault.

Desde então, a empresa redu-
ziu  seus  quadros,  cortando  17  
mil empregos, fechou uma uni-
dade na França e fez acordos de 
flexibilidade com os trabalhado-
res. Também retomou a lucrati-
vidade, fechando 2016 com ex-
cedente de ¤ 2,15 bilhões – só o 
Estado francês receberá ¤ 50 mi-
lhões em dividendos em 2017.

A estratégia do grupo francês 
agora  é  posicionar  cada  uma  
das  marcas  em  uma  faixa  do  
mercado: Citroën na de mode-
los mais acessíveis, Peugeot na 
de  modelos  de  médio  porte  e  
DS como  fabricante  de  carros  
de luxo. Resta saber qual será o 
posicionamento a ser adotado 
para Opel-Vauxhall.

O objetivo da PSA é tornar as 
marcas alemã e britânica rentá-
veis até 2020, acelerando as si-
nergias e o crescimento das ven-
das.  A  estratégia  permitiria  à  
empresa se aproximar da núme-
ro um no mercado europeu,  a  
Volkswagen, com 24% de parti-
cipação, mas em crise desde o 
escândalo do “dieselgate”.

Em nota,  a presidente mun-
dial da GM, Mary Barra, afirma 
que  o  negócio  “constitui  uma  
nova  e  grande  etapa  do  plano  
em curso para melhorar nosso 
desempenho e acelerar nossa di-
nâmica”. Segundo ela, o grupo 
conseguiu resultados “recordes 
e duradouros para nossos acio-
nistas, graças a uma alocação dis-
ciplinada  de  recursos  em  prol  
dos investimentos mais rentá-
veis de nossa atividade automo-
tiva e das novas tecnologias, que 
nos permitem definir o futuro 
da mobilidade individual”.

Brasil. Para o sócio da Pricewa-
terhouseCoopers  (PwC)  no  
Brasil, Marcelo Cioffi, as linhas 
de produtos das duas empresas 
são concentradas nos mesmos 
segmentos, o que poderá trazer 
grandes sinergias  com a redu-
ção  de  custos  de  desenvolvi-
mento e produção. “Com isso, 

acredito  que  a  PSA  se  torne  
mais forte na Europa, podendo 
se utilizar desta força para ex-
pansão em outros mercados.”

Segundo Cioffi, ainda é difícil 
definir  possíveis  impactos  no  
Brasil,  onde  ambas  têm  fábri-
cas, “mas um potencial benefí-
cio poderia ser o lançamento de 
produtos advindos do acesso a 
novas plataformas, além de po-
tencial redução de custos glo-
bais e sinergia em compras”.

Modelos  já  fabricados  pela  
GM no País com a marca Che-
vrolet como Corsa, Monza e Vec-
tra são de plataformas da Opel.

O diretor da consultoria TCP 
Latam, Ricardo Jacomassi, acre-
dita  numa  sinergia  maior  na  
área de compra de peças, o que 
reduzirá custos. “O grupo terá 
ganho competitivo em relação à 
cadeia  de  fornecedores.”  Em  
sua opinião, o desenvolvimento 
compartilhado de veículos deve 
ocorrer apenas no longo prazo.

A  direção  da  PSA  no  Brasil  
não  comentou  o  assunto  on-
tem.  A  GM  informou  que  o  
anúncio não está associado a ou-
tros  mercados  ou  operações./  
COLABOROU CLEIDE SILVA

Necessidade de altos
investimentos
amplia parcerias

A busca do equilíbrio nas contas da Previdência, para garantir o 
pagamento das aposentadorias e pensões no futuro, está entre os 

principais desafios para a sociedade brasileira.  Como equacionar  a 
crescente disparidade entre receitas e despesas;  como lidar com as 
aposentadorias especiais, entre elas as das Forças Armadas e das 

Polícias Militares; como definir a idade mínima para a aposentadoria; 
os exemplos de outros países. 

Debate com autoridades, estudiosos,  representantes  
dos empregadores e dos trabalhadores.
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Grupo francês 
PSA compra Opel, 
da GM, por ¤ 2,2 bi
Com a aquisição da divisão da rival na Alemanha, dono das marcas
Peugeot, Citröen e DS cria a segunda maior montadora da Europa

l Com a concorrência cada vez 
mais acirrada entre as montado-
ras e a necessidade de elevados 
investimentos em novas tecnolo-
gias – como o desenvolvimento 
de carros autônomos, a nova on-
da da indústria automobilística 
global – parcerias, fusões e aqui-
sições devem continuar ocorren-
do no setor ao longo dos próxi-
mos anos.
Até ontem, o último grande negó-
cio na área havia sido a compra 
do grupo americano Chrysler pe-
la Fiat, maior fabricante de veícu-
los na Itália, um negócio de US$ 
4,3 bilhões finalizado em 2014.
Da junção nasceu o grupo FCA 
(Fiat Chrysler Automobiles) que, 
no Brasil, já teve um fruto: a cons-
trução da fábrica da marca Jeep, 
pertencente à Chrysler, em Goia-
na (PE). É nessa unidade que são 
produzidos atualmente os utilitá-
rios Renegade e Compass e a 
picape Toro.
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Troca de mãos. Vauxhall, com fábricas no Reino Unido, agora também pertence à PSA


