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Injeção de recursos para
garantir fatia do mercado
Além de investimentos de R$ 3,2 bilhões até 2011, Volkswagen deve
anunciar novos desembolsos para aumentar sua competitividade



Aalemã Volkswagen, mon-
tadora pioneira no Brasil
e uma das maiores empre-

sas de capital privado do país, não
quer ficar atrás na divisão do bolo
de um dos mercados mais pujantes
do mundo. Enquanto a crise pro-
vocou retração do setor em muitos
países, inclusive na Alemanha, o
Brasil deverá saltar da sétima para a
quinta posição como maior vende-
dor mundial de veículos. Dados da
Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Veículos (Anfavea) apontam
que a comercialização, neste ano,
deverá bater na casa dos 3 milhões
de unidades, ante 2,4 milhões co-
mercializados em 2008, acréscimo
de 25%. A própria montadora proje-
ta para 2014 um mercado de 4 mi-
lhões de veículos, ou seja, aumento
de 66%, comparado a 2008.

Paraacompanharessadisparada,
a Volkswagen definiu seus planos
de investimentos. Antes de o ano
terminar, a empresa divulgará um
novo plano de desembolso, além
dos R$ 3,2 bilhões previstos de 2008
a 2011, para não ver sua participa-
ção minguar no mercado brasileiro.
A nova injeção de recursos prevê
duas frentes: renovação de produtos
e elevação da produção. Para o presi-

dente da Volkswagen do Brasil, Tho-
mas Schmall, "o ano de 2008 trouxe
muitos desafios e nossos esforços
continuarão focados na conquista
da confiança do consumidor e na
melhora de processos e aumento de
competitividade".

Em 1990, a montadora detinha
40% do mercado brasileiro de auto-
móveis de passeio e comerciais leves.
No entanto, com a chegada ao Brasil
de outras indústrias automobilísti-
cas - o número de marcas passou de
11 para 30 -, sua participação enco-
lheu para menos de 25%. Ainda as-
sim, o volume de vendas passou de
257 mil em 1990 para 586 mil uni-
dades em 2008. No Brasil, em 2008,
a Volkswagen produziu 846 mil
unidades, das quais 717 mil monta-
das e 129 mil kits CKD (conjuntos de
partes de automóveis), crescimento
de 6% em relação a 2007. Com este
volume, a Volkswagen consolida a
posição de maior montadora do
país. As exportações totalizaram
177 mil carros e comerciais leves em
2008, ante 182.187 unidades embar-
cadas em 2007.

A empresa ainda não conse-
guiu recuperar a liderança de
mercado, perdida para a Fiat há
oito anos. Os números da Anfavea

mostram que os alemães vendem
mais carros que os italianos, mas
o fraco da marca alemã são os
comerciais leves, cuja categoria
vem garantindo o primeiro lugar
à Fiat. No acumulado de janeiro a
setembro deste ano, a Volks lidera
na comercialização de automó-
veis, com participação de 25,79%.
Nos comerciais leves, no entanto,
despenca para a quarta colocação,
com market share de 11,04%.

No setor de caminhões, é cam-
peã, com uma fatia de 28,08%,
e a Mercedes-Benz está na vice-
liderança. Na categoria ônibus,
as duas alemãs trocam de lugar.
A Mercedes assume o primeiro
lugar, com 46,60%, enquanto a
Volkswagen fica em segundo lu-
gar, com 27,88%. Desde 1953 no
país, a montadora possui cinco
fábricas: Anchieta - em São Ber-
nardo do Campo (SP) -, Taubaté
(SP), São Carlos (SP), São José dos
Pinhais (PR) e Resende (RJ). Possui
ainda uma subsidiária na área de
serviços financeiros (banco, con-
sórcio e seguro) em São Paulo.

Três anos depois de a Volks
aportar no Brasil, chegava a Mer-
cedes-Benz, que em setembro pas-
sado anunciou ao presidente Lula
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a contratação de 800 funcionários
para operar as áreas de produção
de caminhões e ônibus na planta
de São Bernardo do Campo, em
São Paulo. O objetivo é atender à
aquecida demanda do mercado
interno de veículos comerciais.
De acordo com Gero Herrmann,
até outubro presidente da Merce-
des-Benz do Brasil, "as contrata-
ções reforçam a confiança da em-
presa na recuperação econômica
do país, após um período de crise
mundial, e demonstram que o
Brasil possui um sólido potencial
de crescimento". Outros 350 fun-
cionários com contrato temporá-
rio na companhia foram efetiva-
dos em outubro. Adicionalmente,
um grupo de 160 aprendizes pas-
sa a integrar o quadro de colabo-
radores da Mercedes.

O mercado brasileiro tem de-
monstrado, desde o início do se-
gundo semestre do ano, uma recu-
peração nas vendas de caminhões
e ônibus, impulsionadas, princi-
palmente, por segmentos como
agronegócio, construção civil e
mineração, além da renovação de
frotas de ônibus. Segundo Herr-
mann, a montadora brasileira é a

maior fábrica de caminhões Mer-
cedes-Benz fora da Alemanha. A
fábrica de São Bernardo do Campo,
segundo ele, se destaca pelo eleva-
do padrão da linha de produção.
"Os veículos que fabricamos no
país têm a mesma qualidade dos
que são produzidos na Europa",
diz Herrmann, que assumiu novas
funções na matriz e foi substituído
no Brasil por Jürgen Ziegler. Desde
1956, a montadora produziu mais
de 1,2 milhão de caminhões e cer-
ca de 540 mil ônibus.

A área de autopeças acompanha
esse ritmo vigoroso. A ZF - instala-
da há 50 anos no Brasil e uma das
maiores fabricantes de sistemas de
transmissão e tecnologia de chas-
sis para o setor automotivo - foi a
primeira do grupo fora da Alema-
nha. "Desde que chegou ao país, a
empresa acreditou no potencial
do mercado automobilístico local
e hoje tem orgulho de ser parte do
desenvolvimento de uma nação tão
promissora", afirma Wilson Bricio,
presidente da ZF América do Sul.

Após 50 anos, a ZF está em todos
os segmentos automotivos da Amé-
rica do Sul. Com faturamento de
R$ 1,5 bilhão em 2007, conta com cerca

de 5 mil colaboradores e possui uni-
dades em Sorocaba (SP), São Bernar-
do do Campo (SP), Araraquara (SP),
Belo Horizonte (MG) e San Francisco
(Argentina). Produz transmissões
para veículos comerciais, sistemas
de direção, sistemas de embreagens,
amortecedores e componentes de
chassis para veículos comerciais e
de passeio, além de eixos e trans-
missões para máquinas agrícolas e
reversores marítimos. Com mais de
57 mil trabalhadores e 119 opera-
ções em 25 países, o grupo registrou
vendas de € 12,7 bilhões em 2007.

Em 2008, a ZF anunciou um pro-
grama recorde de investimentos no
Brasil, de R$ 450 milhões, para o pe-
ríodo 2008-2011, que, somados aos
R$ 90 milhões de 2007, totalizam
R$ 540 milhões em cinco anos. Se-
gundo a empresa, os recursos serão
para a expansão de sua capacidade
produtiva, programas de qualidade
e desenvolvimento de novos projetos
para veículos de passeio e comerciais,
que permitirão à companhia no Bra-
sil um crescimento de cerca de 50%
até 2011. Somente na produção de
transmissões, a expectativa é de um
salto das atuais 45 mil unidades por
ano para 200 mil unidades em 2011.
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