
Luiz ALBERTO VEIGA

Rejuvenescer a imagem da marca e, sobretudo, preencher uma
lacuna em que a marca não atuava. Essa é a missão do CrossFox,
modelo desenvolvido pela Volkswagen para entrar na briga dos
utilitários compactos com espírito off-road, que têm conquistado
cada vez mais adeptos no país. Entre os objetivos do veículo,
que recebeu investimentos de R$ 31 milhões, está o aumento do
volume de participação do Fox, atualmente o 7° mais vendido no
país. A seguir, o designer brasileiro Luiz Alberto Veiga, responsável
pela criação do Tupi - rebatizado de Fox pela Volkswagen, fala
sobre a importância de seu trabalho na construção da imagem
desse veículo compacto que já é exportado para 40 países.

Marketing - Quanto tempo levou para desen-

volver o projeto de design do Fox?

Luiz Alberto Veiga - O trabalho de definição do

design demorou mais de um ano. Já as fases de

engenharia, processos e manufatura demora-

ram mais três anos até o carro começar a circu-

lar na rua. É um longo caminho até a definição

final do projeto e o início da construção em sé-

rie do mais sofisticado produto que um ser hu-

mano pode adquirir: o automóvel.

Marketing - Qual foi o briefing inicial passado

pela Volkswagen para a sua equipe?

Veiga - Não havia um briefing. A idéia do Fox

nasceu em nosso estúdio no Brasil. Apresenta-

mos o conceito primeiro para nossa diretoria
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brasileira, que nos deu suporte integral, e poste-
riormente na Alemanha, onde encontramos resis-
tência, já que era uma proposta que não estava
nos planos da Volkswagen. Porém, o projeto era
tão bom que foi aprovado não só para o mercado
nacional, mas para o mundo o todo.

Marketing - Quantas idéias foram apresentadas
junto com a escolhida?
Veiga - Ao todo desenvolvemos três modelos. O
último, o que foi escolhido, nossa equipe produ-
ziu diretamente na Alemanha, onde vivemos mais
de seis meses, trabalhando dia e noite na defini-
ção do design e na viabilização técnica e finan-
ceira do projeto.

Marketing - Na sua opinião, o que fez a Volkswa-
gen optar pela sua idéia?
Veiga - O projeto é realmente inédito; trabalha-
mos muito bem a ergonomia do modelo (packa-
ge), que é o ponto forte do carro. Criamos um veí-
culo muito curto, com o espaço interno de um
carro de categoria superior, e flexível, que permi-
te diversas aplicações, além de ser um modelo

bonito, com design moderno, porém atemporal,
que não envelhece rapidamente. Ao mesmo tem-
po, a Volkswagen da Alemanha estava precisando
de um carro pequeno, bonito e acessível para vol-
tar às origens de seu nome: carro do povo, em
português.

Marketing - O que diferenciou a iniciativa nacional?
Veiga - A idéia é boa e foi ao encontro das neces-
sidades e desejos dos consumidores brasileiros.
Nem sempre um projeto feito na Alemanha ou
qualquer outro país desenvolvido se encaixa nas
características de mercados emergentes, seja pelo
produto em si ou pela questão de custos financei-
ros. Muitas vezes o projeto é maravilhoso, mas in-
viável economicamente, pois o mercado local
não absorve um produto de alto custo.

Marketing - A montadora tem planos de lançar
mais automóveis com design brasileiro?
Veiga - O centro de desenvolvimento do Brasil
provou que é capaz de criar automóveis atraen-
tes e de alta qualidade com rapidez, criativida-

de e soluções inteligentes. Veículos que agra-
dam não só consumidores brasileiros, mas
também argentinos, chilenos, mexicanos e
até mesmo os europeus. Hoje, o Fox já é ex-
portado para 40 países da América Latina e
Europa. Logo, ele deve chegar aos mercados
da Ásia. Por isso, o centro de design brasilei-

ro continuará a desenvolver projetos locais e
internacionais.

Marketing - No momento, você está trabalhan-
do em algum novo projeto para a indústria au-
tomobilística?
Veiga - Estou desenvolvendo várias idéias no
Design Center Europe, em Potsdam (cidade
próxima a Berlim), onde trabalho atualmente.
Esse centro avançado da Volkswagen foi criado
para desenvolver os futuros automóveis da
marca. Meu foco de trabalho está nos merca-
dos emergentes, como o do Brasil.

Marketing - Como você qualifica o trabalho
dos designers brasileiros?
Veiga - Os profissionais brasileiros são tão ca-
pazes quanto os alemães, italianos, franceses,
americanos ou japoneses. O que falta são
equipamentos de ponta e maior atenção aos
detalhes na finalização. Por outro lado, somos
muito criativos e flexíveis, ternos um know how
específico no segmento de veículos compac-
tos, os chamados carros de entrada, e estamos
sempre prontos para aprender, atitude muito
importante para ter sucesso nesse segmento.

Marketing - Quais as áreas que deveriam ser
mais exploradas pelo setor?
Veiga - Na Europa, todas as áreas já são explo-
radas. No Brasil, temos um problema básico
que é o de mercado pequeno, com baixo volu-
me de vendas e baixo poder de compra dos
consumidores. Vendemos 1,5 milhão de unida-
des/ano, dez vezes menos que a Europa ou os
Estados Unidos (15 milhões de veículos/ano).
Isso acaba dificultando nossa justificativa de al-
tos investimentos necessários para o desenvol-
vimento de um novo produto. Na minha opini-
ão, temos que nos concentrar nos nichos de
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compradores que querem algo mais exclusivo, como
os nichos de SUVs (utilitários esportivos de luxo), es-
portivos e novos formatos. Para tanto, é muito impor-
tante ter uma estratégia inteligente que priorize o uso
de módulos e processos comuns em diversos modelos,
otimizando os investimentos e buscando a máxima re-
dução dos custos de produção.

Marketing - Quais as principais diferenças entre o de-
sign brasileiro e os trabalhos apresentados no exterior?
Veiga - No mercado europeu e possível jogar com a
criatividade, já que os produtos são mais elaborados e
os compradores têm mais dinheiro para pagar por essa
sofisticação. O designer pode "viajar" e ir mais longe.
A concorrência também é muito forte, portanto, para
estar por cima temos que trazer sempre novidades. No
Brasil, só pensamos na questão custo x benefício, em
quanto o consumidor pode gastar, quanto a indústria
pode investir, o que acaba limitando muito o trabalho

dos designers. Atualmente, 70% dos carros vendidos
no mercado nacional são populares, restringindo nos-
sas possibilidades de criação.

Marketing - Para Alexandre Wollner, um dos pioneiros
na área de design no país, o problema da nova gera-
ção de designers é achar que o computador pode fa-
zer tudo por ele. Qual sua opinião sobre isso?
Veiga - O computador é uma ferramenta maravilhosa,
mas eu o comparo a um lápis. Um lápis é o suficien-
te para se criar um automóvel ou uma obra de arte. O
importante é quem está manejando o instrumento. O
talento faz toda a diferença!
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