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Montadora também fecha contrato de patrocínio da seleção brasileira até 2014 
 
A Volkswagen do Brasil pretende investir R$ 6 bilhões no período de 2010 e 2014, com o 
objetivo de retomar a liderança de mercado perdida para a Fiat. Cerca de 60% desse valor 
será destinado a novos produtos e 40% ao aumento da capacidade das unidades de São 
Bernardo do Campo, Taubaté e São Carlos, todas em São Paulo. A fábrica de São José dos 
Pinhais (PR), que produz o Fox, não foi contemplada no plano. 
 
Este é o maior aporte da empresa no país desde 1997. O último investimento anunciado 
somou R$ 3,2 bilhões, planejados para 2007 a 2011. O presidente da montadora no país, 
Thomas Schmall, disse ontem que esses recursos já foram consumidos antecipadamente em 
2009, exigindo uma nova programação de crescimento. 
 
Em 2010, o foco estratégico será na ampliação de capacidade e não em produtos. Neste ano a 
empresa lançará 16 modelos, e no ano que vem, outros 13. Schmall disse que um terço dos 
lançamentos de 2010 serão da categoria de comerciais leves, justamente onde a Fiat leva 
vantagem e garante sua liderança no mercado brasileiro. 
 
Pelos dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), até 
outubro as vendas de automóveis da marca alemã somaram 528,35 mil unidades, já a Fiat 
comercializou no mesmo período 514,64 mil carros. Mas quando se observa o mercado de 
automóveis e comerciais leves, a empresa italiana está na dianteira em 35,52 mil unidades, o 
que lhe dá, na soma, a primeira posição do mercado. "A Volks, com estes novos 
investimentos, chega como um jogador mais forte", afirmou Schmall. 
 
O termo "jogador" não foi aleatório. A Volks também anunciou ontem o patrocínio da 
Confederação Brasileira de Futebol de 2010 a 2014, ano em que espera chegar à liderança 
com 1 milhão de carros vendidos no Brasil. Em 2009, serão cerca de 700 mil. 
 
Para 2010, Schmall prevê que o mercado brasileiro crescerá entre 3% a 6%, e disse que a 
Volks precisa crescer 1% a 2% mais para atingir as metas. Em 2008 a empresa fez 2,8 mil 
contratações para poder crescer, e mais postos serão abertos com o novo plano de 
investimento, disse Schmall. "O Brasil está melhor que o resto do mundo: nos Estados Unidos 
e Europa, as fábricas da Volkswagen trabalham com 40% de ociosidade, e no Brasil ela é de só 
25%." 
 
Estratégia 
 
Os investimentos da Volks do Brasil fazem parte do plano mundial de € 26 bilhões. Segundo 
Schmall, mais da metade do investimento brasileiro virá de recursos próprios da matriz, e o 
restante será financiado também pela Alemanha no mercado financeiro. "Os recursos vão 
manter o Brasil como terceiro maior mercado da Volkswagen no mundo", afirmou o presidente, 
contrariando a informação que passou há menos de um mês de que o Brasil superaria a 
Alemanha como segundo mercado da empresa, atrás apenas da China. 
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