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Abstract. This article describes the story of João Augusto Amaral Gurgel, a brazilian
entrepreneur  who founded the  first  100% brazilian  auto  company wich  carried  his
name until the day it closed.
Key-words: Gurgel; Entrepreneurship.

Resumo. Esse artigo descreve a história de João Augusto Amaral Gurgel, empreende-
dor brasileiro que fundou a primeira empresa automobilística  100% brasileira que
levou  seu  nome  até  o  fechamento  da  empresa.
Palavras-chave: Gurgel; Empreendedorismo.

1. Introdução

Gurgel, como era chamado, começou sua carreira na escola politécnica de São
Paulo, no seu trabalho final ele desenvolveu um automóvel que enfrentasse as condições
ruins em que as estradas do Brasil se encontravam na época, ele tinha em mente que o
carro 100% nacional poderia ser uma realidade, onde seu desenvolvimento e sua fabri-
cação fosse completamente nacional, porém a base desse trabalho era desenvolver um
guindaste, por esse termo ele quase reprovou, seu professor orientador em vista desse
trabalho, deu o seguinte conselho “Carro não se fabrica, Gurgel, se compra”, Gurgel
sempre lembrou dessa frase e algum dia queria demonstrar ao seu ex-professor que isso
estava errado, mas precisou de um longo caminho para isso.

Se graduou-se em Engenharia Mecânica e Elétrica no Brasil, teve a oportunidade
de se pós-graduar nos Estados Unidos e lá, trabalhou em empresas automobilísticas de
grande peso como a Buick Motors Corporation e General Motors.

2. Desenvolvimento

Depois de voltar para o Brasil, fundou a empresa Moplast Moldagem de Plásti-
cos em 1958, nela desenvolveu projetos próprios e forneceu produtos para várias empre-
sas, em 1964 se desligou da Moplast e fundou a Macan Indústria e Comércio Ltda, onde
revendia carros da Volksvagem e fabricava produtos como karts, mini-carros infantis e
um  veículo  de  transporte  industrial  chamado  de  Mocar.

Em 1969 fundou a Gurgel Indústria e Comércio de Veículos Ltda e no mesmo
ano a Gurgel Motores S/A, a partir de 1972 começou a desenvolver seus próprios proje-
tos de veículos para enfrentar as difíceis condições das estradas nacionais e nisso veio a
grande concorrência de empresas multinacionais como Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswa-
gen, João Amaral Gurgel conseguiu uma licitação de redução de impostos por ser uma
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empresa nacional e assim começou o início de uma empresa que mudaria o automobil-
ismo brasileiro, foram diversos lançamentos, entre eles o Itaipu E-500 que é consider-
ado o primeiro carro elétrico criado e produzido na América Latina e o único carro
100% nacional,  Gurgel  BR-800, João Gurgel  gostava de dizer  que sua empresa era
“muitonacional”  e  de  certa  forma  se  gabava  disso.

Um dos veículos mais importantes de toda a linha da Gurgel Motores era sem
dúvida seus utilitários fora de estrada,  a linha X-12, onde seus veículos na faixa de
preço impostas não tinham concorrência e os únicos veículos que poderiam concorrer
com eles em mecânica na época era o Jeep Willys e Toyota Bandeirante, ainda assim o
preço desses concorrentes eram muito superior aos carros da linha X-12 da Gurgel e o
custo da mecânica era muito menor. A linha X-12 chegou a ser comprada em grande
quantidade pelo Exército Brasileiro e isso deu uma boa impulsionada na economia da
empresa.

Entre 1977 e 1978, a Gurgel começou a exportar aproximadamente 25% de sua
produção e foi a primeira empresa do ramo a exportar veículos com fabricação e desen-
volvimento no Brasil.
Nesse tempo de 1977 e 1991 foram vários lançamentos, Gurgel chegou a ter aproxi-
madamente 3000 funcionários, abriram as portas para acionistas de todo o mundo, abriu
concessionários com carros de demonstração e havia vários protótipos sendo testados.

Em 1991 bateu  recordes  de  vendas,  comercializando  aproximadamente  3000
carros e em 1992 vendeu a metade disso, cerca de 1500 carros por causa da greve alfan-
degária. A partir de 1992 a empresa foi se decaindo em questões econômicas logo de-
pois de um “bum” da empresa por questões burocráticas, políticas.
A queda econômica foi muito pelo governo de Fernando Collor, que abriu as portas do
Brasil para exportações e retirou o isento de impostos que a Gurgel tinha, isso fez com
que carros como o Uno Mille desbancaram os preços de seus carros urbanos (como o
BR-800) e a empresa entrou em decadência, logo depois João Gurgel querendo salvar
sua empresa a todo custo, pediu um financiamento do governo de 20 milhões de reais,
no qual foi negado e seu sonho assim, quase destruído.

3. Conclusão

Após ter  seu pedido negado,  a  fábrica  foi  declarada  falida  pelo governo em
1994, a empresa recorreu e se manteve ativa até setembro de 1996. Após a falência, a
fábrica foi leiloada por cerca de R$16 milhões, para o pagamento de dívidas trabalhis-
tas(que chegavam a 20 milhões). O registro da marca prescreveu e acabou sendo com-
prado por Paulo Emílio Freire Lemos, e hoje a Gurgel é uma importadora e não tem re-
lação com a antiga empresa.

Em 30 de janeiro de 2009, João Gurgel faleceu após 8 anos sofrendo do mal de
Alzheimer.
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