
Com o lançamento do modelo
extrapesado da linha Constellation, a
VW Caminhões poderá ir mais longe

nos seus planos de expansão da
liderança no mercado nacional e na

conquista de novos mercados no
mundo, olhando de frente

competidores como Scania, Volvo e
Mercedes-Benz l Por Ariverson Feltrin

O
case da Volkswagen Caminhões e Ônibus é pro-
va inequívoca de que mesmo no universo das
montadoras de veículos é possível criar, desenvol-
ver, ampliar e exportar modelos de negócios ge-

rados em países emergentes. Basta oportunidade e, cla-
ro, algumas outras condições.

O Brasil, quando se fala de automóveis, ainda desfruta
posição intermediária no ranking mundial dos países pro-
dutores, rondando a 10.a posição na classificação da Or-
ganização Internacional dos Construtores de Veículos (Oi-
ca). O tímido crescimento do PIB ainda confere ao país a
relação de um carro para cada oito brasileiros.

No entanto, quando se fala em veículos comerciais o pa-
norama é outro. No mesmo ranking da Oica, somos o 2.°
em ônibus e o 6.° mundial em caminhões.

A matriz de transporte certamente privilegia o rodo-



cer nos pesados

viário, modo soberano, responsável pela movimenta-
ção de 96,5% do transporte de passageiros e de 60,5%
das cargas. Isso num país de dimensões continentais
confere importância aos produtores de veículos comer-
ciais. Há de se destacar, ainda, que, se em automóveis há
importações, no segmento de caminhões e ônibus elas
praticamente inexistem.

Tais ingredientes dão musculatura não só para aten-
der ao grande mercado doméstico mas, também, para
buscar o mercado externo. Tanto assim que as montado-
ras de caminhões e ônibus já destinam parte preponde-
rante de sua produção às exportações, caso da Scania,
Volvo e Mercedes-Benz.

Um país dependente do caminhão e ônibus oferece
oportunidades inimagináveis aos fabricantes. Nesse con-
texto, a Volkswagen soube aproveitar.
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Em dez anos a VW Caminhões dobrou seu market-share, o que lhe
valeu a liderança e o prestígio de desbancar a Mercedes-Benz

Os primeiros anos foram naturalmente difíceis, ainda
mais quando se leva em conta que a marca era inexpe-
riente em veículos pesados. A primeira investida do gru-
po no negócio se deu em 1979, quando a Volkswagen ale-
mã adquiriu dois terços da fábrica da Chrysler de São Ber-
nardo do Campo, no ABC paulista. A Chrysler passava
por maus bocados na matriz americana — e, nesse con-
texto, as subsidiárias andavam sem rumo. Em dois anos,
com a interação da matriz da Alemanha e o pessoal bra-
sileiro, a VW lançou seus primeiros caminhões mundiais
de 11 e 13 toneladas e adquiriu a totalidade do controle.

Não poderia haver pior momento para a estréia de uma
marca sem tradição. O mercado doméstico simplesmen-
te desabou de 70 mil caminhões médios por ano entre
1975 e 1980 para 50 mil no período de 1981 a 1986. Abai-
xa foi de 30%, uma queda e tanto.

Volkswagen e Ford, que já haviam se associado no Bra-
sil e na Argentina, em 1986, em 1990 uniram sua produ-
ção de caminhões numa fábrica conjunta em São Paulo,
pertencente aos ativos da Ford. A solução trouxe redução
de custos, mas o casamento se desfez e a Volkswagen, em
caminhões, teve uma oportunidade única. Recomeçar sua
vida, sozinha, com uma trajetória recheada de desafios.

Nessa ocasião um brilhante e polêmico executivo de
montadoras havia trocado a GM pela Volkswagen e busca-
va um feito de grandes proporções para carimbar seu ta-
lento perante os alemães. O espanhol José Ignácio Lopez de
Arriortúa encontrou na operação de caminhões da Volks-
wagen a chance que buscava. Comandou em Resende (RJ),
todas as etapas da construção de uma fábrica revolucio-
nária, cujo mérito principal foi abrigar, debaixo de um
mesmo teto, fornecedores que também respondem pela
montagem dos veículos sob a fiscalização da Volkswagen.

Erguida a fábrica, em tempo recorde, vieram os bene-
fícios de uma unidade pensada para ser produtiva e enxu-
ta. A marca, de 1997 em diante, não tem parado de cres-
cer. Simplesmente saiu de 15,1% de participação no vare-
jo naquele ano para 31,1% em 2006. Mais que dobrou o
market share, o que lhe valeu a liderança e o prestígio de
desbancar a maior fabricante mundial, a Mercedes-Benz,
que chegara ao Brasil 25 anos antes.

Antônio Roberto Cortes, desde fevereiro último promo-
vido a presidente da Volkswagen Caminhões e Ônibus, com
responsabilidade mundial pelo negócio da marca, acompa-
nhou a trajetória na direção da liderança. Formado em eco-



nomia pela Universidade Mackenzie, Cortes, de 51 anos,
com pós-graduação em finanças pelo Instituto Mauá de
Tecnologia e especialização pelo Insead, escola de negócios
francesa, começou sua carreira na indústria automotiva em
1970, e, em 1984, com apenas 28 anos, já estava em cargo
executivo. Foi um dos participantes da criação da Autola-
tina, joint venture entre a Ford e a VW. No período de 1989
a 1990 foi gerente executivo de estratégia de negócios na ma-
triz da Ford, nos EUA. Com o fim da Autolatina, em 1994,
recebeu o convite da Volkswagen Alemanha para assumir
a posição de controller corporativo na América do Sul.

O presidente enumera dez fatores chave que levaram

a Volkswagen Caminhões e Ônibus à escalada meteóri-
ca — passando da posição de marca simplesmente ine-
xistente à condição de líder num dos maiores mercados
mundiais de caminhões.

"O primeiro fator chave é ter foco. Nós simplesmente
pensamos em caminhão 24 horas por dia", diz Cortes, que
avança para o segundo mandamento. "É preciso ter um
produto exatamente do jeito que o seu cliente deseja, en-
genheirado e produzido sob medida." Nesse aspecto, cita
slogan criado para o modelo Titan Tractor, modelo que te-
ve sucesso de vendas: Menos você não quer. Mais você
não precisa. Fábrica é outro fator preponderante, assim
como uma rede de concessionárias que ofereça uma estru-
tura superior de pós-venda. Outro fator de sucesso é "ter
a melhor relação custo/benefício" para permitir "baixo
custo e preço adequado". O pessoal é listado como outro
dos mandamentos."Mantemos nossos colaboradores en-
volvidos nos planejamentos, motivados e comprometi-
dos", diz Cortes, que dá muita ênfase ao 7.° mandamento
da marca. "Pense grande, seja otimista e estabeleça obje-

tivos audaciosos." Ser rápido em tudo o que se faz, fazer
sempre diferente, inovar e ser ético e responsável com-
põem outros três fatores chave da lista da companhia.

Um dos mandamentos cultivados pela Volkswagen, o de
pensar grande, envolve ir além, muito além do mercado
brasileiro. Até porque, como frisa Cortes, a marca já che-
gou à casa de 30% de participação — e a partir daí as di-
ficuldades para crescer são imensas. Ele lembra que na in-
dústria de caminhões um ponto percentual eqüivale a
mais de R$ 100 milhões. O que fazer então?

Um dos caminhos é crescer nas exportações. Mas não
apenas enviando veículos prontos, e sim instalando fá-
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Fez-se como o cliente queria. Leu-se na cartilha da
necessidade do mercado e se obteve a conquista de

importantes fatias de participação de mercado

bricas em locais estratégicos — fórmula que pereniza
uma política. A corrida já começou, primeiro com a ins-
talação de uma fábrica em Puebla, no México, recente-
mente com a inauguração da segunda, em Port Eliza-
beth, na África do Sul. A próxima unidade poderá ser
no Oriente Médio ou no Leste Europeu. As fábricas in-
ternacionais são construídas em escala menor, natural-
mente, mas à semelhança do modelo de Resende.

Já houve um grande salto. De mil veículos exportados
por ano no início da década de 90, o volume atingiu 10 mil
caminhões e ônibus em 2006, e, segundo Cortes, deverá
pular para 25 mil unidades por volta de 2015.

Esses 25 mil, somados aos 50 mil vendidos no merca-
do doméstico, dariam 75 mil unidades em 2015. É o do-
bro do volume atual, mas Cortes sugere que a Volkswagen

tem outro cenário caso a economia brasileira cresça aci-
ma dos padrões atuais."Poderemos chegar em 2015 a 100
mil unidades produzidas — 65 mil no mercado interno
(50 mil caminhões e 15 mil ônibus) e 35 mil no externo".
Os 100 mil veículos VW eqüivaleriam a um terço dos 290
mil que o setor estaria produzindo.

O mercado doméstico de caminhões absorveu a média
de 70 mil unidades por ano desde 2000. É pouco para um
país rodoviário — com frota de 2 milhões e idade que
beira os vinte anos. "A indústria poderia vender no míni-
mo 100 mil caminhões por ano", diz Cortes. Isso não acon-
tece por uma série de razões, a começar pela extrema com-
petitividade no transporte rodoviário — povoado, segun-
do a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
por um exército de 130 mil empresas e quase l milhão de
caminhoneiros autônomos que se digladiam e acabam
aviltando a remuneração.

Não fosse esse ambiente tumultuado, o mercado de ca-
minhões novos poderia ser bem maior. Ainda assim, co-
mo se vê pelas estatísticas da Oica, o Brasil tem uma das
maiores indústrias de caminhões e ônibus do mundo. E



pelo que relatam os executivos — mesmo sem a divulga-
ção dos resultados — é um setor lucrativo. "Ganhamos
dinheiro, somos auto-sustentáveis", assegura Cortes. Tan-
to assim que os R$ 2 bilhões de investimentos aplicados no
negócio desde 1995 foram realizados com recursos gera-
dos internamente. A primeira parte, de R$ l bilhão, entre
1995 e 2001, teve dois terços colocados na nova fábrica, e
outro terço injetado na linha Worker. Outro bilhão de
reais, de 2002 a 2008, está sendo alocado dessa forma: dois
terços na nova família Constellation, e o terço restante na
linha Delivery (caminhões com peso total abaixo de 7 to-
neladas), novos produtos e ampliação e adaptação da fá-
brica localizada no Rio de Janeiro.

Um dos trunfos para ser produtiva e rentável, segundo
Cortes, é a operação enxuta de Resende, que dos 3.021
empregados tem apenas 621 da Volkswagen (outros 1.183
são dos parceiros que montam os veículos e l .226 são ter-
ceirizados). "Nosso pessoal próprio cuida de pesquisa e
desenvolvimento e do pós-venda, nossos verdadeiros co-
re-business", enfatiza, para arrematar. "Com a pesquisa,
antevemos o futuro. Com o pós-venda eficiente, podemos
efetivamente auscultar os desejos dos clientes e, com isso,
assegurar que sua próxima compra seja da nossa marca."

Com receita bruta de R$ 4 bilhões em 2006 — 77% su-
perior à de 2003 e 600% acima da registrada em 1999 —,
a Volkswagen prevê para 2007 faturamento em torno de R$
5 bilhões, 25% superior ao do exercício anterior. Um dos
trunfos para continuar crescendo é a linha Constellation,

Parceiros do "Consórcio Modular"
Caminhões e ônibus



recentemente lançada e que no segundo semestre deste
ano recebe um reforço peso-pesado. Trata-se do modelo
equipado com motor de 360 cv International. Com esse
modelo a marca vai entrar no andar de cima dos cami-
nhões, responsável por um terço do volume do mercado.
E não apenas isso: como seu preço é bem maior em rela-
ção aos veículos menores, o segmento responde por cer-
ca de 60% do faturamento do setor de caminhões.

Com sua estréia no nicho de extrapesados, onde vai bus-
car 30% de marketshare, a Volkswagen simplesmente ganha
a maioridade e passa a encarar competidores consagrados
no segmento, como Scania, Volvo, Mercedes-Benz e Iveco.

Em meados de março, em São Paulo, o sagaz Jorma

Halonen, segundo executivo mais importante na hierar-
quia da Volvo, ao relatar a expansão de sua marca de ca-
minhões com freqüentes aquisições, revelou quais gru-
pos, na sua opinião, sobreviverão no exíguo universo
dos fabricantes de caminhões. Incluiu na pequena sele-
ta lista a Volkswagen, além da Volvo (pela agressividade
com que busca garantir e ganhar espaços) e, natural-
mente, a DaimlerChrysler.

Condições básicas são necessárias para fixar e manter
marcas no mundo globalizado. A Volkswagen conseguiu
reunir várias — uma delas, cultivada desde 2000, foi se
reportar diretamente à matriz, evitando superposições in-
desejáveis, que mais atrapalham do que beneficiam. "Te-
mos canal direto com a Alemanha, o que nos dá rapidez
nas decisões e também a necessária interatividade com a
engenharia, por exemplo, que participou ativamente do

desenvolvimento do Constellation", diz Roberto Cortes.
A transparência sempre esteve presente no desen-

volvimento da marca VW nos veículos comerciais. Uma
prova concreta desse comportamento se deu por oca-
sião de sua entrada no mercado de ônibus, em 1993,
ainda no tempo da Autolatina. Tal segmento era sabida-
mente um enorme desafio pelo tamanho do concor-
rente, que na época produzia oito de cada dez ônibus.
Mas não dava para perder a oportunidade de entrar
num mercado em que o Brasil responde pelo segundo
maior volume do mundo.

O que fez a Volkswagen? Para não cometer erros per-
petrados anteriormente por inúmeros fabricantes de ôni-

bus, formou um conselho consultivo integrado
por empresários de ônibus para dar suporte ao
desenvolvimento. Sugestões dadas pelos conse-
lheiros foram de grande relevância. Uma delas: a
chave de seta, que suportava 250 mil ciclos, foi re-
projetada para durar l milhão de ciclos. A lona
de freio, de grande desgaste nos ônibus urbanos,
foi reforçada para durar mais. "Quem conhece
carro não vende caminhão, assim como quem li-
da com caminhão não entende de ônibus" foi
uma máxima seguida atentamente com o objeti-
vo de se criar um produto que atendesse aos de-
sejos e necessidades específicas do empresário
de ônibus. Fez-se o ônibus como o cliente queria.
Leu-se na cartilha da necessidade do mercado.
Assim, adotou-se o motor posicionado na dian-
teira — até porque 90% dos ônibus urbanos ven-
didos vinham com essa configuração. Seguiu-se
o preceito que consolidou a Toyota, o de pergun-
tar ao cliente o que ele queria.

Os números comprovam que valeu a pena,
sim, ter o cliente como conselheiro. Com treze anos de
mercado, a Volkswagen é a segunda maior fabricante
de chassis do país e também vice-líder em vendas, com
25% do mercado.

A liderança em caminhões e o vice em ônibus materia-
lizam um sonho acalentado desde o final da década de 70.
Naqueles anos, Antônio Dadalti reunia os novos funcio-
nários, recrutados em outras montadoras, para longos se-
rões de bate-papos. Há pouco aposentado no cargo de di-
retor comercial da VW Caminhões e Ônibus, Dadalti pe-
dia que os recém-chegados relatassem erros estratégicos
que haviam cometido ou presenciado em seus empregos
anteriores. Depois de ouvir os relatos, terminava com um
solene conselho. "É o seguinte, pessoal: certamente vamos
cometer erros, mas por favor, outros, não mais os mes-
mos que já vimos ou cometemos." l
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