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O principal executivo da Volkswagen, Martin Winterkorn, estava perdendo a paciência com a 
equipe da nova fábrica em Chattanooga, no Estado de Tennessee. Era janeiro, e Winterkorn 
tinha acabado de apresentar uma versão americana do sedã Passat no Salão do Automóvel de 
Detroit. Nos preparativos para sua inauguração oficial, na terça-feira, os trabalhadores 
batalhavam com os acabamentos da pintura do Passat, enquanto os frisos cromados das 
saídas de ar, das portas e dos câmbios ainda não faiscavam com o mesmo brilho. 
 
Winterkorn queria examinar os acabamentos cromados e as peças estavam penduradas sobre 
uma parede para sua vistoria. Não está certo, disse Winterkorn: ele as queria alinhadas lado a 
lado numa caixa de Plexiglas. "Tenho de examinar as peças de cima, da maneira que os 
clientes farão ao inspecionar o carro", explicou o executivo. 
 
Winterkorn e a Volkswagen têm muito a rodar na fábrica de US$ 1 bilhão, que vai montar até 
150 mil carros Passat ao ano. O Passat dos EUA tem mais espaço para as pernas, botões de 
controle maiores e um ar-condicionado mais forte do que seu congênere europeu. 
Comercializado por aproximadamente US$ 20 mil, é cerca de US$ 8 mil mais barato, graças ao 
design simplificado, aos salários americanos e ao índice de nacionalização americano. 
 
A inauguração da fábrica marca o início de um novo impulso da montadora alemã para se 
livrar de sua condição de participante que não conquistou muito sucesso nos EUA e acabar 
ultrapassando a Toyota para se tornar a maior montadora do mundo. "Se quiser ser a maior 
do setor, uma empresa tem de ser bem-sucedida nos EUA", diz Winterkorn na sede em 
Wolfsburg, Alemanha. "As tendências são fixadas nos EUA, não apenas as do comportamento 
do consumidor mas também da tecnologia de comunicação, computadores e software." Uma 
fábrica nos EUA pode capitalizar essas tendências mais rápido. Fabricar automóveis da Volks 
nos EUA também é mostra de comprometimento para com o mercado. A Toyota tem 13 
fábricas no país. Até a Mercedes-Benz tem uma. 
 
A Volkswagen domina a Europa, e ingressou cedo na China e na América Latina. A montadora 
controla 11% do total das vendas mundiais de automóveis, com marcas como a Audi, a Skoda, 
a Bentley e a Lamborghini. A Porsche será acrescentada a essa lista depois que a Volks 
concluir sua aquisição da fabricante de carros esportivos de luxo. Mas a fatia nos EUA é de 3%, 
o que apresenta um tipo diferente de desafio para os alemães. Tentar vencer a concorrência 
"num mercado altamente disputado como o dos Estados Unidos é uma coisa incomum para a 
Volks", diz Stefan Bratzel, diretor do Centro de Gerenciamento Automotivo da Universidade de 
Ciências Aplicadas de Bergish-Gladbach, Alemanha. 
 
A Volks fechou sua única unidade de montagem nos EUA, em Westmoreland, Pensilvânia, em 
1988, depois que o custo de importar peças da Europa a tornou pouco competitiva. (Para 
evitar dores de cabeça cambiais, a fábrica de Chattanooga será primordialmente abastecida 
por empresas locais e transferências da Alemanha.) Desde então, a Volks se manteve nos EUA 
ao atrair motoristas apaixonados pela tecnologia e pelo design alemães, mas incapazes de 
pagar por uma BMW ou uma Mercedes. Winterkorn, que comanda a Volks desde 2007, 
pretende aumentar as vendas da empresa nos EUA para 1 milhão de veículos ao ano até 2018, 
em relação aos 360 mil atuais. O comercial do Passat fabricado nos EUA divulgado pela 
montadora para a Super Bowl 2011, apresentando uma criança vestida como o personagem de 
"Guerra nas Estrelas" Darth Vader, arrebanhou mais de 38 milhões de visitas no YouTube. Ele 
marcou o início de uma grande investida de marketing do Passat. 
 
A estratégia da Volks conta, em parte, com a redução dos níveis de preços dos modelos 
básicos do sedã compacto Jetta e do Passat, para concorrer melhor com os carros japoneses e 
coreanos. A adoção desses preços de pechincha pode ter efeito contrário ao pretendido, diz 
Jeremy Anwyl, principal executivo da Edmunds.com., um site que monitora as vendas e o 
marketing de veículos. "A fórmula que funcionou para a Hyundai parece um pouco menos 
típica para a Volkswagen." A montadora não vai se tornar uma sistemática praticante de 



preços baixos e vai manter sua imagem de primeira categoria, diz Jonathan Browning, diretor 
da Volks nos Estados Unidos. 
 
O ressurgimento de Detroit torna a tarefa de Winterkorn mais difícil. A General Motors, a Ford 
e a Chrysler, respaldada pela Fiat, estão avançando na competição na Ásia com modelos como 
o Chevrolet Cruze, o Ford Fiesta e o Chrysler 200, todos reinvenções do automóvel clássico, 
em contraposição às caminhonetes e utilitários esportivos de alto consumo de gasolina. 
 
Nos EUA, a Volks oferece menos modelos do que a Toyota, e fica em 31º lugar entre as 33 
marcas do estudo inicial de qualidade de 2010 da J.D. Power and Associates. Terry Jinn, de 
Brooklyn, Nova York, optou por um Kia Optima em vez do novo Jetta depois de fazer um test-
drive em ambos. Embora ele tenha gostado da aparência do Jetta, seu desempenho não o 
entusiasmou. O Kia "parecia um carro de luxo por causa do preço, enquanto o Jetta parecia 
um carro de aluguel barato", diz Jinn, que trabalha em tecnologia da informação. 
 
Winterkorn está atendendo às exigências das revendedoras americanas por mais torque para 
atender ao costume do motorista americano de acelerar para fugir ao vermelho dos 
semáforos. Ele visita Tampa de seis a sete vezes ao ano para fazer test-drives de carros Volks 
e de modelos concorrentes em meio ao calor e à umidade da Flórida - condições inexistentes 
na Alemanha. 
 
A Volks também despende muitos esforços com seus trabalhadores da fábrica americana. Os 
recém-contratados têm até três meses de treinamento, que inclui passagem por campus 
semelhante aos das universidades. Esse regime deve ser comparado às duas semanas de 
treinamento dadas na Alemanha, onde os novatos muitas vezes têm boa experiência no setor. 
Os fornecedores também estão tendo de dar o melhor de si. "Já trabalhei para a Ford, 
Chrysler, GM, e a expectativa de qualidade [da Volks] é coisa que nunca vimos", diz Jeff fuller, 
da Chattanooga Seating Systems. "Os produtos são nosso cartão de visita", diz Winterkorn. 
"Têm de ser perfeitos." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 maio 2011, Empresas, p. B8. 


