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Objetivo da empresa é recuperar liderança de mercado perdida em 2001 para a Fiat, depois de 
quatro décadas  
 
A Volkswagen, que completa este mês 55 anos no Brasil, prepara-se para uma guinada. A 
empresa vai substituir o campeão de vendas Gol por outro Gol totalmente renovado. A quinta 
geração do modelo é a aposta mais forte da marca para recuperar a liderança do mercado 
perdida em 2001 para a Fiat, depois de quatro décadas no topo. 
 
Aos 28 anos e líder de vendas há 21, o Gol não passava por tantas mudanças desde 1994, 
quando a primeira geração, um modelo com estilo quadrado, foi substituída por uma de design 
arredondado, o que lhe rendeu o apelido de “Gol bolinha”.  
 
Apesar do reinado, o Gol vem sendo ameaçado pelos concorrentes, especialmente o Palio. Com 
a quinta geração, que será lançada em junho, a empresa quer manter distância segura dos 
competidores e ganhar pontos no mercado. Em 2007, a Volks ficou com 22,9% das vendas de 
automóveis e comerciais leves no País. A Fiat ficou com 25,9% e a GM, que completa o grupo 
das três maiores montadoras do País, com 21,3%. 
 
“É um desafio muito grande mudar um carro líder de mercado, mas, ao mesmo tempo, a 
empresa tem de se preparar para enfrentar a concorrência nos próximos anos”, diz Corrado 
Capellano, da Creating Value. 
 
Segundo fontes de mercado, houve resistência de alguns executivos da matriz em manter o 
nome Gol para o novo carro. Venceu a ala que defende o título como um ícone do mercado 
automobilístico brasileiro que não pode ser abandonado. 
 
No fim do segundo semestre será lançada a versão sedã do Gol, que provavelmente se 
chamará Voyage. Depois, chegarão as versões perua e picape, no lugar de Parati e Saveiro, 
também sem mudar nomes. 
 
Em 2001, quando a Fiat foi líder de mercado pela primeira vez, o Gol vendeu 265,3 mil 
unidades, quase 104 mil a mais que o Palio. Em 2007, a diferença caiu para 21,4 mil unidades, 
com vendas de 243,1 mil Gol. 
 
Desde o lançamento da primeira versão, em 1980, o Gol vendeu mais de 5 milhões de 
unidades, desbancando o Fusca, que vendeu 3,3 milhões em 30 anos de produção. 
 
O desenvolvimento da nova família está incluído no plano de investimento de R$ 3,2 bilhões 
anunciado pela companhia para o período 2007-2011, que inclui também o aumento da 
capacidade produtiva das fábricas do grupo em cerca de 20%. A direção da empresa, por 
enquanto, se esquiva de falar do novo carro. “Boa parte do investimento será destinada a 
novos produtos”, limita-se a informar o vice-presidente de Vendas e Marketing, Flávio 
Padovan.  
 
Retomar a liderança é outro tabu entre executivos da empresa, que, em produção, é a maior 
montadora brasileira, contando caminhões e ônibus. “O fato é que todas as empresas hoje 
falam que mais importante é rentabilidade e não a posição no mercado, mas todas gostam de 
ser líder e as matrizes também esperam isso”, diz Capellano. 
 
O novo Gol terá motores 1.0 e 1.4 transversais, que possibilitam maior espaço na parte 
frontal. O modelo atual tem motor longitudinal, que obriga a um design com capô avançado, 
mais bicudo. Fabricantes de autopeças calculam que serão produzidas cerca de 200 mil 
unidades do modelo ao ano. 
 
A Volks passou por vários processos polêmicos, o último deles em 2006, quando anunciou uma 
reestruturação que deveria cortar 20% dos funcionários, especialmente na fábrica de São 



Bernardo (SP), que foi ameaçada de fechamento. Com a explosão das vendas de carros no ano 
passado, suspendeu as demissões e contratou 2,5 mil funcionários.  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2008, Economia, p. B9 


