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Troca na Volks: Presidente cai em 14 meses, atropelado pela pressa da matriz na Alemanha  
  
No dia 18 de novembro, durante uma conversa de final de tarde em sua sala com vista para a Via 
Anchieta, o presidente da Volks do Brasil fez um comentário premonitório: disse que seu contrato 
de trabalho previa uma quarentena de três anos longe da indústria automobilística, caso ele 
viesse a sair da empresa. Paul Fleming estava dando uma entrevista à DINHEIRO sobre as vendas 
do Fox, o último lançamento da Volks brasileira, e o assunto deslizara para as recentes 
contratações no mundo das montadoras. Seis dias depois dessa conversa amena, Fleming perdeu 
o emprego. Ele foi à sede mundial da Volkswagen para uma reunião de rotina e acabou chamado 
à sala de Peter Hartz, responsável por América do Sul e África no board da companhia. Do 
poderoso dr. Hartz, que o havia contratado, recebeu a notícia: deixaria a direção do Brasil em 
janeiro e poderia escolher entre três opções para uma nova designação. Em seu lugar, viria para 
São Paulo o engenheiro alemão Hans-Christian Maergner, de 58 anos, com carta branca e verba 
para reeditar a reestruturação que executou na Volks da África do Sul. Fleming não aceitou nem 
recusou o prêmio de consolação: pediu tempo para pensar sobre o futuro. Enquanto o 
comunicado oficial da empresa falava em “rotação de funções” entre executivos, ele desembarcou 
em Cumbica, na manhã de terça-feira, disparando telefonemas normais de trabalho. Era uma 
encenação corporativa. Na verdade, aos 43 anos, o engenheiro de Manchester está vivendo os 
piores dias da sua brilhante carreira profissional. Depois de apenas 14 meses no Brasil, marcados 
por uma profunda mexida na linha de produtos e pela reaproximação com as revendas, Fleming 
recebeu cartão vermelho. Não teve tempo de orientar a Volks em direção aos consumidores, como 
queria, e nem pôde colher os resultados do lançamento do Fox, que em 10 semanas no mercado 
já se tornou um dos 10 modelos mais vendidos no Brasil. Foi atropelado no começo do caminho.  
 
“Todo mundo sabe que essa indústria é demorada”, diz o executivo de uma montadora 
concorrente. “Acho que Fleming não tinha amigos na Alemanha.”  
 
   O que derrubou o presidente da Volks foi um coquetel de maus resultados, a maioria dos quais 
estava fora do seu controle. A Volks do Brasil vai fechar 2003 com perdas de US$ 400 milhões, no 
sexto ano consecutivo de prejuízo. Fleming estava chegando na fábrica às 6h30 da manhã para 
tentar reverter o resultado, mas a economia não ajudou. As vendas gerais caíram 8,6% este ano 
e a Volks, que tem os modelos mais caros do mercado, sofreu mais que os demais. Essa linha de 
produtos também é uma herança que Fleming não teve tempo de mudar, embora tivesse 
embicado a empresa na direção de “desenhar carros para consumidores, não para engenheiros”, 
um dos seus bordões favoritos. O fato é que as vendas da marca desabaram 19% desde janeiro e 
a Volks distanciou-se na terceira posição do ranking, entregando 21 mil carros a menos que GM e 
Fiat a cada mês. Como se isso não bastasse, Fleming teve de alocar mais de US$ 120 milhões 
para recolocar 4 mil funcionários excedentes das suas linhas de montagem, através do polêmico 
projeto Autovisão. Anunciado em julho e negociado penosamente ao longo de 120 dias, ele 
consiste em um fundo que vai ajudar os empregados afastados da Volks a criar seus próprios 
negócios. Apesar da Autovisão, a Volks foi a última companhia a voltar a operar depois da última 
greve dos metalúrgicos, em novembro. Visto em retrospecto, talvez Fleming não tenha sido 
particularmente hábil ao anunciar e implantar o projeto Autovisão, mas é fato que ninguém 
conseguiria afastar 4 mil metalúrgicos na República de São Bernardo sem sofrer um terremoto. “A 
Volks está com problemas faz tempo”, diz José Lopez Feijóo, presidente do sindicato dos 
metalúrgicos do ABC. “Fleming estava na direção certa em sua preocupação com produtos.” A 
direção parece ter sido correta, mas o tempo não. Tudo indica que a direção da multinacional está 
com muita pressa em obter resultados. Em outubro, quando esteve aqui para o lançamento do 
Fox, o vice-presidente Hartz foi claro como água. “Chega de perder dinheiro com o Brasil”, disse 
ele. “Não temos mais paciência.”  
 



Quem conhece a Volks diz que Fleming estava condenado faz algum tempo. Os boatos nesse 
sentido eram insistentes e entravam inclusive pela porta do presidente, que reagia com 
resignação: “Vim para ajudar. Se não der certo...”. O auge da boataria foi setembro, quando, 
diante do esfarelamento do mercado, Fleming foi obrigado pela Alemanha a recolocar na vice-
presidência de vendas o executivo alemão Berthold Kruguer, que ele havia tirado do posto em 
janeiro. Naquele episódio ficou claro para os observadores que alguma coisa havia quebrado na 
relação do presidente brasileiro com a matriz. Se ele percebeu, não comentou com nenhum 
auxiliar. Na segunda-feira, ao ser defenestrado, manteve a fleuma. Surpreendeu seus 
interlocutores no Brasil mostrando-se otimista e altivo. Chegou a dizer que pegara o final de uma 
crise de seis anos e que estava tranqüilo com o que pudera fazer para revertê-la.  
 
Maergner, o homem que vai substituí-lo, tem uma única missão: retomar o lucro na Volks do 
Brasil, custe o que custar. Ele vem com carta branca da direção da companhia e trará na mala um 
aporte financeiro para fazer a reestruturação. Nenhuma ação está excluída, até mesmo o 
fechamento de fábricas sagradas como a Anchieta. Fleming acertou a linha de produtos para os 
próximos cinco anos, azeitou as relações da marca com o mercado e no total tirou mais de 5 mil 
pessoas da folha de pagamentos. Agora Maergner vai se dedicar a enxugar. A estrutura industrial 
e comercial da empresa é muito cara e a missão do novo presidente é reduzi-la. Fleming achou 
que poderia tocar esse processo lentamente, enquanto se dedicava à sua especialidade, o 
lançamento e vendas de novos produtos. Maergner não cometerá o mesmo erro. Wolfsburg, a 
sede mundial da empresa, espera dele que reproduza o que fez na África no Sul. Lá, ele apanhou 
em 1998 uma subsidiária deficitária, que produzia 40 mil carros por ano com 5.400 funcionários, 
e a transformou em empresa exportadora lucrativa, que produz 70 mil carros por ano com 5.200 
funcionários. “O mercado automobilístico é terrivelmente competitivo e nós temos que lutar para 
assegurar nosso futuro”, disse Maergner ao assumir o posto na África, depois de uma carreira 
industrial bem-sucedida na sede da companhia. “Espero que todos se envolvam.” Quando o 
sindicato sul-africano se opôs aos seus planos e sustentou uma greve julgada ilegal pela Justiça, 
ele demitiu 1.300. Tem fama de ser durão, justo e de trabalhar em equipe. Não se sabe o que ele 
pensa sobre o Brasil. Depreende-se dos números da África que a Volks brasileira vai ser para ele 
um enorme desafio: produz seis vezes mais carros que a planta de Uitenhage, tem quatro vezes 
mais funcionários e uma situação trabalhista apelidada na Alemanha de “república sindical”. 
Embora trabalhe na Volks desde 1969 e tenha contatos excelentes na sede, não vai ser fácil para 
Maergner, como não foi para Fleming. O inglês, pelo menos, guardará da sua carismática e breve 
passagem por São Paulo uma lembrança indelével – sua mulher Gillian está grávida do primeiro 
filho do casal.  
 
“Uma criança Made in Brazil”, como diz Fleming. 
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