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As paredes do corredor que dá acesso à sala de
Thomas Schmall, presidente da Volkswagen no Brasil,
estão forradas de painéis. Neles, constam o nome de centenas de
diretores e gerentes da empresa. Ao lado de cada nome, a descrição de uma
tarefa a fazer, além de um adesivo redondo e colorido. Se o adesivo é verde, significa que o

serviço foi executado, enquanto o amarelo avisa que a tarefa está encaminhada. Mas o que preocupa

os funcionários é o marcador verme-
lho, a prova visível de que nada foi
feito. Schmall inventou o sistema no
final do ano passado. "Muitas vezes,
os problemas ficam soltos, sem ter
um dono que responda por eles", diz
Schmall, um alemão de 44 anos que
dispara palavras carregadas de so-
taque e, por vezes, incompreensí-
veis. "Com esse modelo, você esta-
belece uma obrigação. Se ficar só na
conversa, a coisa não anda." Na
segunda-feira 4, quase todas as boli-
nhas estavam amarelas - e Schmall
parece aflito. "Precisa resolver, pre-
cisa acabar com o problema."

Há pouco mais de um ano no Bra-
sil, Schmall já fez história. Em 2007,
a Volkswagen foi a empresa que
mais cresceu em vendas de veículos
no País. A empresa colocou no mer-
cado 537.975 carros, 31,3% a mais
que em 2006. Na Fiat o salto foi de
30,5%, enquanto General Motors
(21,7%) e Ford (20,1%) ficaram mais
atrás. A montadora alemã também
foi a que mais exportou, com um to-
tal de cerca de 200 mil veículos en-
viados ao Exterior, e é hoje a maior
empregadora do setor, com um qua-
dro de 21 mil funcionários. Apenas
no ano passado, foram contratadas
2.700 pessoas. As receitas totali-
zaram R$ 20,1 bilhões, 16% a mais
que os R$ 17,3 bilhões de 2006. O
que deixa Schmall orgulhoso é o re-
sultado financeiro. Depois de nove
anos seguidos de perdas, a operação

brasileira deu lucro no ano passado.
É algo para comemorar, especial-
mente depois das dificuldades dos
últimos anos. A Volkswagen foi a
número l do País de 1963 a 2000.
Em 2003, os alemães caíram para
o terceiro lugar, posição que ja-
mais haviam ocupado desde seu
desembarque por aqui, há 55 anos.
No início do milênio, a situação
era tão grave que se chegou a fa-
lar no fechamento da fábrica de
São Bernardo do Campo, na Gran-
de São Paulo, que apresentava
alarmante índice de ociosidade de
30%. Hoje isso é passado. "Agora
queremos de volta a liderança."

A virada espetacular foi funda-
mental para que a Volkswagen con-
quistasse o título de Empresa do
Ano de AS MELHORES DA DI-
NHEIRO. Nem a companhia espe-
rava uma recuperação tão rápida.

No início de 2007, suas projeções
indicavam um crescimento de ven-
das de 20%. "Depois dos primeiros
meses do ano, nós começamos a
crescer 25%, 30%", diz Schmall.
"A matriz me perguntava se ia
continuar assim, mas era impossí-
vel dar a resposta com precisão
diante da velocidade com que
tudo acontecia". E olha que
Schmall é obcecado por
números. Em seu escri-
tório na fábrica da via
Anchieta, em São
Bernardo, papéis pendu-
rados em murais trazem
gráficos, projeções e es-
tatísticas, tudo sobre a
Volks e a concorrência.
O negócio ia tão bem
que ele tomou uma deci-
são ousada em meados
do ano passado: pediu mais dinhei-
ro para os chefes na Alemanha.

Em 2006, a Volks havia lançado
um plano de investimentos de R$
2,5 bilhões até 2011. Mas o mercado
acelerou de forma inesperada. Por
isso, recursos adicionais eram mui-
to importantes para preparar as fá-
bricas para o aumento brutal da
demanda, "Foi muito dura essa ne-
gociação", diz Schmall. "Como há
praticamente dez anos nós perdía-
mos dinheiro no Brasil, era natural
que qualquer um ficasse receoso."
Apesar do histórico recente de pre-
juízos, prevaleceu o discurso con-



vincente de Schmall, que recebeu
um aporte complementar de R$
700 milhões. Ele foi rápido. Em ju-
nho do ano passado, as fábricas co-
meçaram a funcionar em três tur-
nos, obrigando a empresa a contra-
tar. E o ritmo continua intenso.
"Quanto vamos crescer em 2008?
Asseguro que não será pouco", diz
Schmall. Segundo projeções do

não perdeu a sisudez típica dos ale-
mães - o que, entretanto, não deve
ser confundido com antipatia. Conti-
do, sente-se pouco à vontade para
tirar fotografias e evita demonstra-
ções de afeto. "Você jamais vai vê-lo
dando um abraço, confraternizando
com alguém", diz um executivo da
empresa. Entretanto, sua juventu-
de e jeito de trabalhar injetaram

marca Volkswagen. "Conversei com
taxistas, famílias, estudantes, enfim,
consumidores típicos", afirma. "São
eles que sentem o carro, que sabem

• melhor do que ninguém sobre defei-
tos e qualidades." A passagem pelo
Norte inspirou duas convicções. A
primeira: é hora de estimular as
vendas de carros com ar-condiciona-
do numa das regiões mais quentes

mercado, a indústria automobilísti-
ca continuará acelerando. Só no
primeiro semestre deste ano foi
vendido quase 1,5 milhão de veícu-
los. Tudo indica que até o final de
2008 cerca de 3,5 milhões de novos
carros estarão circulando nas ruas,
contra 2,5 milhões em 2007 - que já
havia sido recorde. O ritmo é tão
intenso que levou o Brasil a supe-
rar a Espanha em produção de au-
tomóveis. Hoje, o País é o sétimo
maior fabricante de carros do mun-
do e está prestes a assumir a sexta
posição, ultrapassando a França.

Como seus antecessores, Schmall

uma dose de ânimo como há muito
não se via na Volkswagen. Schmall
não é apenas um executivo de escri-
tório. "Administrar a empresa da
minha sala, com água mineral, ar
condicionado e motorista esperan-
do, não é tão difícil assim", diz. "Eu
quero saber o que o consumidor
pensa, paira onde ele está indo."
Diferentemente da maioria dos con-
correntes, que saciam a curiosidade
com pesquisas de mercado, Schmall
prefere colocar o pé na estrada.

Há duas semanas, visitou Estados
do Norte do Brasil. Colocou mochila
nas costas e foi atrás de usuários da

do Brasil. A segunda é curiosa: "É
sabido que as pessoas do Norte são
mais baixas que as do Sul", diz.
"Ou seja, precisamos adaptar a po-
sição dos bancos para atendê-las
melhor." Ele também gosta de dar
plantão nas centrais de call center
da Volkswagen. "A experiência é
um tremendo aprendizado." Não à
toa, desde que assumiu o comando
da Volks seus executivos são "con-
vidados" a fazer o mesmo - há até
um programa da área de recursos
humanos que prevê visitas de fun-
cionários graduados às centrais te-
lefônicas de atendimento.



Numa indústria complexa como a
automobilística, não é possível vi-
rar o jogo em apenas um ano.
Schmall teve um papel fundamen-
tal no processo de recuperação,
mas a arrumação da casa, iniciada
em 2003, também pesou. Naquele
ano, o auge da crise, um plano de
demissão voluntária eliminou qua-
tro mil postos de trabalho. Ao mes-
mo tempo, a empresa lançava o
Fox, carro desenvolvido integral-
mente no Brasil. O Fox encarnava
uma mudança de visão. Durante
muitos anos, a empresa construiu
sua imagem no País graças à repu-
tação de seus automóveis. Entre os
brasileiros, modelos como Fusca e
Brasília faziam sucesso porque
eram robustos e confiáveis. A
Volks não precisava de nada além
disso. O problema é que o merca-
do mudou rapidamente. No início
dos anos 90, novos competidores
surgiram com a abertura econômi-
ca e, atrás deles, uma leva de con-
sumidores ávidos por novidades.
Vieram marcas como Renault, Peu-
geot, Honda e Citroen, entre ou-
tras, todas com padrões de moder-
nidade que fizeram os modelos da
Volks parecerem jurássicos.

A Volks só reagiu em 2003, com o
Fox. Ele tinha um design inovador
para os padrões de conservadorismo
da empresa. Com linhas arredonda-

das e suspensão mais alta, passou a
atrair um público que tinha virado
as costas para a montadora - os jo-
vens. Ao mesmo tempo, a empresa
começou a planejar a reformulação
do Gol, o que por si só era uma ini-
ciativa ousada. Afinal, para que al-
terar um modelo que é líder em
vendas no mercado brasileiro há 21

anos consecutivos (tanto tempo na
liderança, aliás, é raríssimo em
qualquer país)? Parecia arriscado
demais, algo que não condizia com o
histórico de timidez da empresa.
Mas foi exatamente isso o que fez a
Volks. Depois de três anos de de-
senvolvimento, lançou em julho pas-
sado o novo Gol, que também traz
um design jovial, repleto de curvas
e com uma aparência mais agressi-
va. Enfim, tudo o que os jovens bus-
cam. "A Volkswagen não é uma em-
presa de nicho. Atendemos todos os
públicos", diz Schmall. "Mas é ine-
gável que, no passado recente, per-
demos consumidores entre os jo-
vens e as mulheres."

Iniciativas recentes comprovam
a mudança de direção da empresa.
"No ano passado, patrocinamos um
campeonato de surfe e premiamos
universitários em um concurso cul-
tural", diz Flávio Padovan, vice-
presidente de marketing e vendas
da empresa. O concurso consistia
em avaliar as melhores respostas
para a pergunta "qual é a sua
rota?" Durante o evento, a Volks
promoveu palestras sobre o setor
automobilístico e ofereceu test dri-
ve aos estudantes. Tudo para fisgar
o público com menos de 25 anos. A
proximidade com os clientes foi o
que motivou a empresa a lançar no
ano passado um projeto de treina-



mento de seus 300 executivos. Cada
um deles deverá passar pelo menos
dois dias dentro de uma concessio-
nária, atuando em todas as áreas,
do setor de vendas à oficina.

A palavra de ordem na Volks-
wagen é agilidade - seja no co-
nhecimento do público, seja no de-
senvolvimento de produtos. Num
mercado em permanente transfor-
mação, sedento por novidades, mo-
delos devem ser lançados num rit-
mo impensável até pouco tempos
atrás. Nos anos 90, um carro da
Volks demorava quatro anos
para ficar pronto. "O novo Gol
levou menos de três", diz João
Alvarez, responsável pela área de
engenharia da Volkswagen. A
montadora já se mobiliza para tor-
nar o processo mais veloz. Em l
maio, inaugurou na fábrica de São
Bernardo do Campo o novo Centro
de Realidade Virtual, o mais avan-
çado do Brasil e um dos mais mo-
dernos do mundo - a própria Volks
só tem um sistema equivalente na
Alemanha. O Centro, orçado em
R$ 4,2 milhões, exibe modelos dos
carros em terceira dimensão e ta-
manho real. "Até a textura de pe-
ças é fiel à realidade", diz Alva-
rez. "Agora, todas as fases de
denvolvimento de um carro
poderão ser acompanhadas
com modelos virtuais."

LINHA DE
PRODUÇÃO DO
NOVO GOL, EM
SÃO BERNARDO:
RITMO DE
LANÇAMENTOS
DEVE SER
INTENSIFICADO

UMA ANTIGA LIGAÇÃO
COM O"BRASIL

Os marcos da trajetória da Volkswagen
no Brasil, que começou em 1953

com a montagem dos primeiros Fusca

A Volkswagen teve o carro mais vendido do Brasil
em 47 dos últimos 50 anos. O Fusca liderou o
mercado nacional de 1959 a 1982. Em 1983, o
Gol assumiu a ponta. De 1984 a 1986, foi a vez
de o Monza da GM ficar na dianteira. Em 1987, o
Gol retomou a ponta e não largou mais.

Em 55 anos de atividades no Brasil, a Volks
fabricou 17 milhões de carros - mais do que
qualquer concorrente. O Gol é imbatível, com
cinco milhões de carros colocados nas ruas.

A Volkswagen possui o maior portfólio de produtos
do mercado brasileiro. São 18 modelos, entre
nacionais e importados. Sua lista inclui da
Kombi ao New Beetle.

A Volks tem um histórico de pioneirismo no Brasil.
Foi a primeira montadora do País a utilizar injeção
eletrônica de combustível (Gol GTI, em 1988), a
usar freios ABS (1992) e a lançar um veículo
bicombustível (Gol 1.6 Flex, em 2003).

É a única montadora com cinco fábricas no Brasil
e a que administra a maior rede de concessionárias
(são 736 revendas).

A operação brasileira é a terceira maior da
Volkswagen no mundo, atrás da China e da
matriz, na Alemanha.



AS MELHORES DA DINHEIRO
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A Volkswagen tem um longo his-
tórico de pioneirismo. Foi a pri-
meira montadora do País a utilizar
injeção eletrônica de combustível
(Gol GTI, em 1988), a usar freios
ABS (1992) e a lançar um veículo
bicombustível (Gol 1.6 Flex, em
2003). Tudo isso contribuiu para
que mantivesse uma performance
extraordinária no mercado brasi-
leiro. Nos últimos 50 anos, seus
carros venderam mais do que a
concorrência em 47 deles. Afora
os aspectos automobilísticos, a
Volkswagen tem tradição na vida
política e social do País. As primei-
ras greves de metalúrgicos do País
tiveram como palco a fábrica de
São Bernardo do Campo, muitas
delas lideradas pelo presidente
Lula, à época envolvido com movi-
mentos sindicais. A Volks também
é uma das maiores formadoras de
profissionais especializados do

Brasil. Segundo Nílton Júnior, ge-
rente-executivo da área de recur-
sos humanos da empresa, a parce-
ria com o Senai começou há 30
anos, resultando na formação de
milhares de jovens. "Como temos
uma ligação histórica com o País,
fazer sucesso é uma questão de
honra", diz Schmall. Por isso mes-
mo, o ano 2007 foi um ano inesque-
cível para o presidente e seus 21
mil funcionários. 

"Os números não mentem"
Thomas Schmall, presidente da Volks, fala da busca pela
liderança e de seu estilo incomum de conhecer o mercado
Em 2007, as vendas da Volkswagen cres-
ceram mais do que a concorrência e a mé-
dia de mercado. Qual foi o segredo?
Fomos a empresa a reagir mais rapidamente
ao crescimento brutal do mercado. Instituí-
mos o terceiro turno em junho de 2007 e
contratamos cerca de 2.700 profissionais
que já estavam treinados. Na verdade, re-
contratamos muita gente que havia perdido
o emprego com a crise dos últimos anos.
Isso representou uma enorme vantagem,
pois não precisamos
preparar esse pessoal.
Treinar significa perder
tempo. E, se você perde
uma oportunidade, ela
não volta mais. Velocida-
de é tudo.

É verdade que o sr. con-
seguiu um reajuste no
plano de investimento
definido em 2006?

Sim. O plano era de R$ 2,5 bilhões e chegou
a R$ 3,2 bilhões, que serão investidos até
2011, principalmente na modernização das fá-
bricas e melhoria dos processos. Como perde-
mos muito nos últimos dez anos no Brasil, foi
um trabalho duro convencer a Alemanha a libe-
rar o dinheiro. O pessoal da Alemanha achou
que eu estava maluco, que tinha tomado mui-
to sol. Mas os números não mentem.

O crescimento do mercado impressionou a
matriz?
Muito. Que mercado auto-
mobilístico no mundo cres-
ce 30% ao ano? Talvez ne-
nhum. O Brasil está viran-
do referência internacional.
Hoje, não se fala mais dos
Estados Unidos. Todos só
querem saber do Brasil, da
China e da índia. O foco
mudou e felizmente esta-
mos no centro dele.

A liderança é uma obsessão?
É uma busca permanente. Da maneira que
nos posicionamos no mercado, da forma que
nos reestruturamos a partir de 2003, com re-
dução de custos e melhoria dos processos,
acho que-ela logo virá.

O rejuvescimento da marca Volkswagen será
importante na busca pela liderança?
A Volkswagen não é apenas robustez e técni-
ca. Temos carros muito bonitos, como o Fox
e o novo Gol. Isso é um atrativo para os jo-
vens. O problema é que eles são muito rápi-
dos. Hoje, querem farol preto, amanhã vão
querer prata. Se você não tem agilidade para
entender o que desejam e capacidade de se
adaptar, vai ficar para trás.

É verdade que o sr. não gosta de ficar muito
tempo no escritório?
Aqui tenho água mineral, Touareg na porta
com motorista, ar-condicionado. Tem CEO que
gosta de quadro de pintor famoso na sala. Eu
não. Prefiro pendurar gráficos nas paredes.
Mas você acha que vou saber o que o merca-
do quer trancado nesta sala? Minha mulher
fica louca comigo. Viajo muito, converso direta-
mente com os consumidores de todo o Brasil
e incentivo os funcionários a fazerem o mes-
mo. Isso é vital.

Text Box
Fonte: Isto É Dinheiro, ano 11, n. 567, p. 52-58, 13 ago. 2008.




