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O presidente da Volkswagen do Brasil, Thomas Schmall, afirmou que o planejamento da 
montadora alemã resulta na retomada na liderança de vendas em automóveis no mercado 
brasileiro. Para o executivo de 41 anos, este é um dos aspectos que faz com que a Volks 
enfrente melhor a crise no País do que em outros mercados. "Estamos num momento 
promissor porque soubemos nos preparar para isso", disse Schmall, num português bem mais 
fluente e descontraído.  
 
"A Europa, há muito tempo, não sabia o que era crise, enquanto o Brasil aprendeu a conviver 
e se preparar para superá-las", disse ontem na cerimônia que marcou os dois primeiros dos 16 
lançamentos de produtos que a marca projetou para este ano no mercado nacional.  
 
Para Schmall, foi importante a reestruturação que a empresa promoveu há três anos que 
envolveu dispensa de pessoal. "Atualizamos nossos produtos, avançamos em tecnologia e hoje 
estamos aptos para retomar de forma segura a liderança do mercado brasileiro", disse.  
 
Com maior dinamismo, Schmall disse que a operação brasileira voltou a reconquistar o foco 
que tinha junto à matriz alemã. "Quando você tem volumes, resultados positivos, passa a ser 
um grande jogador. Aí você recebe meias, camisetas e chuteiras novas", disse. Para o 
executivo, a filial brasileira passa a ter mais possibilidade e atrair investimentos para ampliar a 
operação. Em 2008, a VW Brasil produziu 849 mil veículos 170 mil exportados.  
 
"Diante do sucesso, do Gol e do Voyage no mercado brasileiro", carros que conquistaram o 
público e a crítica especializada, Schmall disse que tem planos para ampliar a exportação dos 
modelos, para países como a Rússia e regiões da África e Ásia. "O mundo é grande."  
 
Entre os grandes fabricantes no Brasil, a VW foi a única empresa a não recorrer a um novo 
período de férias após a retração das vendas em novembro. Desde janeiro, a montadora já 
vem recorrendo a horas extras aos sábados para atender os pedidos dos concessionários.  
 
De acordo com o diretor comercial da VW, Flávio Padovan, o Gol se reafirmou como o veículo 
mais vendido do País. Sozinho, o veículo tem 13% do mercado nacional, com vendagem de 25 
mil unidades mensais. "O sucesso do Gol é mais uma vez fruto da Volkswagen planejar seu 
futuro", afirmou.  
 
IPI  
 
O presidente da Volkswagen defendeu a prorrogação por mais três meses do desconto do IPI. 
Para ele, este prazo seria o suficiente para que as condições de crédito se recuperassem ainda 
mais Schmall acha difícil que as condições voltem ao mesmo nível de 2008.  
 
Para Flávio Padovan, ainda não está claro se as vendas se recuperaram por conta de 
antecipação de compra do consumidor. Ele afirmou que a empresa já tem planos tanto para o 
fim como para a continuidade do desconto, mas não revelou detalhes.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C3. 


