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A Volkswagen está com o pé no acelerador. Depois de anunciar a compra de 40% da Porsche 
na segunda-feira, a montadora alemã se voltou para o mercado japonês e adquiriu 20% dos 
papéis da Suzuki. O valor do negócio foi de US$ 2,531 bilhões com a transação acionária e 
também comprará ações da Volkswagen usando o equivalente à metade do que a empresa 
alemã gastará com a compra dos papéis da Suzuki. Em novembro, a montadora alemã 
informou o plano de investimentos de US$ 26 bilhões, para 2010 a 2012 e reafirmou a 
intenção de conquistar o posto de maior montadora do mundo até 2018, ultrapassando a 
japonesa Toyota e a americana General Motors. 
 
O negócio possibilita às duas empresas desenvolver veículos conjuntamente para os mercados 
emergentes e pôr em xeque a posição da líder mundial, a Toyota Motor Corp. A VW e a Suzuki 
pretendem fabricar veículos híbridos e elétricos das duas marcas de automóveis, disse Osamu 
Suzuki, principal executivo da Suzuki. 
 
As vendas mundiais conjuntas das duas montadoras vão ultrapassar 8 milhões de carros por 
ano, acelerando a meta do principal executivo da VW, Martin Winterkorn, de ultrapassar a 
também japonesa Toyota na comercialização de veículos até 2018. 
 
"A indústria automobilística está passando por uma guinada radical", disse Winterkorn. "As 
alianças estão no topo da ordem do dia, e elas são indispensáveis para a concorrência. A crise 
mundial acelerou essa reorganização." 
 
A queda das vendas mundiais de automóveis este ano está levando as montadoras  a formar 
alianças e a deslocar os investimentos para os mercados emergentes, que enfrentaram com 
sucesso a crise. 
 
A Suzuki lidera o aquecido mercado automotivo indiano , um dos que mais crescem no mundo, 
com sua subsidiária Maruti Suzuki India, que tem 50% de participação de mercado num país 
onde 75% dos carros vendidos são pequenos hatchbacks. 
 
Já a Volkswagen tem conseguido atravessar melhor do que a maioria de suas concorrentes o 
ambiente sombrio do setor, graças principalmente à sua grande presença em mercados 
dinâmicos, como China e Brasil. 
 
Avanço no Brasil 
 
No país, a Volks busca a liderança de mercado e traçou plano agressivo de crescimento. A 
empresa vai investir R$ 6,2 bilhões na ampliação de sua capacidade de produção local e no 
desenvolvimento de novos produtos. 
 
O presidente da Volks no Brasil, Thomas Schmall, disse que a liderança será a conseqüência de 
um trabalho. "Queremos a liderança, mas de forma sustentada", disse o executivo quando 
anunciou os investimentos do grupo para o país. 
 
Atualmente, a montadora alemã perde a liderança para a Fiat Automóveis em automóveis e 
comerciais leves. A expectativa é que este ano, a Volks produza 800 mil carros e comercialize 
700 mil unidades. 
 
"Queremos vender 1 milhão de veículos em 2014 no Brasil. Com os investimentos poderemos 
atingir nossa meta." 
 
Já a Fiat deverá produzir 1 milhão de carros no próximo ano e comercializar cerca de 870 mil 
unidades no mercado interno. 
 
Conversas longas 
 



A Volkswagen e a Suzuki vêm discutindo uma parceria desde junho, disse uma pessoa 
familiarizada com o negócio. As conversações se aprofundaram em setembro, e Winterkorn 
visitou a sede e as fábricas da Suzuki no mês passado, disse ontem Osamu Suzuki. A 
transação está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores e deverá se concretizar em janeiro 
informaram as empresas. 
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