
Fusão da Volkswagen e da Porsche reúne 10 marcas 
 
A Volkswagen, maior fabricante de veículos na Europa, e empresa de carros esportivos Porsche 
anunciaram fusão para criar um novo gigante alemão no setor. Ontem, os membros das 
famílias Porsche e Piëch, que controlam a marca que já possui 51% do capital da Volkswagen, 
se reuniram na Áustria. 
 
Os membros da família "se pronunciaram a favor da constituição de um grupo automobilístico 
integrado", diz comunicado divulgado em Stuttgart, na Alemanha, onde está a sede da 
empresa. "Sob uma direção única, a nova estrutura deverá reunir dez marcas, o que permitirá 
a todas elas manter sua própria existência", diz o comunicado. 
 
Um grupo de trabalho comum com representantes das duas montadoras se encarregará de 
elaborar projeto de estrutura financeira para o novo consórcio nas próximas quatro semanas. 
O Estado da Baixa Saxônia, que tem participação de cerca de 20% na Volks, e representantes 
dos trabalhadores participarão das negociações. 
 
O anúncio representa o fim dos planos do executivo-chefe da Porsche, Wendelin Wiedeking, de 
elevar a fatia do grupo na Volks para 75% e pressionar por um acordo de compartilhamento 
de lucros, que poderia garantir-lhe acesso às reservas de caixa da Volks. Em janeiro, a 
pequena porém lucrativa Porsche elevou sua fatia na Volks para 51%. Com isso, a dívida da 
companhia triplicou, atingindo € 9 bilhões, num momento de dificuldade de crédito e de queda 
da demanda global. 
 
Paralelamente, a Volkswagen informou ontem que planeja abrir uma fábrica na Indonésia, a 
primeira da companhia alemã no Leste da Ásia fora da China. Segundo fontes, o investimento 
inicial será de €35 milhões (US$ 46,6 milhões). 
 
Já nos EUÁ, a Chrysler confirmou que pretende fechar seis fábricas até 2011 
independentemente da parceria com a Fiat. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 maio 2009, Economia & Negócios, p. B19. 


