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Com o Fox, a Volks recuperou mercado, reconquistou a confiança da matriz e ganhou dinheiro 
para investir em novos modelos 
 

EXAME Um único produto pode muitas vezes ser decisivo na vida 
de uma empresa. Pense no ERJ-145, o jato de 50 lugares 
lançado pela Embraer na década de 90. Ele colocou o fabricante 
no mapa mundial da aviação civil -- até então, a Embraer era 
conhecida por produzir apenas modelos ultrapassados, como o 
Bandeirante e o Brasília. Ou então no iPod, da Apple. Lançado 
em 2001, o tocador de músicas no formato MP3 transformou-se 
em brinquedinho preferido não só dos amantes de tecnologia e já 
vendeu mais de 4 milhões de unidades no mundo. A exemplo 
dessas empresas, a subsidiária brasileira da Volkswagen, depois 
de uma década de perda de mercado, começa a voltar aos trilhos 
graças a um novo produto: o Fox, lançado em outubro de 2003. 
Ainda é cedo para saber se ele trará para a Volks uma 
ressurreição comparável à que o EcoSport trouxe à Ford 
brasileira. Mas é inegável que o Fox estancou uma sangria.  

 
"Na indústria automotiva, o único jeito de sair da crise é com produto", diz o alemão Hans-
Christian Maergner, que assumiu a presidência da Volkswagen em janeiro de 2004. Ele é o 
terceiro a ocupar o posto de presidente nos últimos três anos, época de uma das piores crises 
da Volks. Com as vendas em queda, a participação de mercado atingiu em 2003 o ponto mais 
baixo da história da montadora -- 21%. O clima com a rede de concessionárias era de 
beligerância. Desde 1998, a Volks não atinge lucro. Mas, depois da chegada do Fox, hoje o 
sexto modelo mais vendido no país, novos ares tomaram conta da empresa. Em 2004, ela foi a 
que mais cresceu entre as grandes montadoras -- 15%, ou quase 5 pontos percentuais acima 
da média. Conseguiu também atingir lucro operacional -- embora o resultado final ainda tenha 
permanecido negativo. A previsão é que, neste ano, finalmente volte ao azul.  
 
Se conseguir, a Volks terá repetido a história da Apple, da Embraer e de outras empresas cujo 
sucesso se apoiou em um produto (veja quadro na página 52). "O Fox é o lançamento mais 
importante da empresa desde o Gol", diz Maergner. Ainda neste mês, a montadora começa a 
exportar o compacto para a Europa, com a expectativa de vender 100 000 unidades no 
primeiro ano a um preço estimado em menos de 9 000 euros. Ao mesmo tempo, foi lan çado 
aqui o CrossFox, um utilitário esportivo compacto -- basicamente, um Fox 5,3 centímetros 
mais alto, com jeitão de off road. Ele deve competir diretamente com o EcoSport, da Ford, 
apesar de a montadora americana oficialmente não considerá-lo um concorrente. Para 
esquentar a briga, a Volkswagen colocou o carro nas lojas com um preço 8% menor que o da 
rival. Em janeiro de 2006, a família Fox deverá ganhar mais um integrante, uma minivan 
produzida na Argentina, que deverá inaugurar a participação da Volks nesse mercado. 
 

A virada no mercado  

Desde que o Fox foi lançado, a Volkswagen aumentou em 2,5 
pontos percentuais sua participação de mercado. O desafio agora 
é recuperar a fatia que tinha no início da década  

Ano  Participação de mercado (1)  

2000 27,6%  

2001  26,3%  

2002  24,7%  

2003  21,0% Lançado o Fox 2 portas  

2004  22,0% Lançado o Fox 4 portas  

2005 (2) 23,5%  

(1) Na categoria de automóveis e veículos comerciais leves. 
(2) No 10 trimestre. 

Fonte: empresa  

 
Divulgação 

Fox na Europa: 
expectativa de venda de 
100 000 unidades no 
primeiro ano  



 
Mas por que o Fox se tornou um sucesso? Entender a resposta a essa pergunta é fundamental 
para qualquer empresa que pretenda apostar num produto como meio de recuperação. A 
primeira -- e principal -- razão foi ouvir o mercado. Finalmente, a Volks percebeu que um carro 
é mais que uma obra de engenharia. E enxergar um produto além de suas características 
técnicas é vital para o sucesso em qualquer ramo de atividade. "A Volks deixou de ser uma 
empresa voltada para o próprio umbigo e olhou para fora", afirma o diretor de uma grande 
revenda paulista. Antes de saber que produto lançar, a montadora fez pesquisas com 
consumidores. Detectou que eles estavam interessados em um produto funcional, para a 
família -- e simples. "Só fizemos o básico", diz Paulo Sérgio Kakinoff, diretor de vendas e 
marketing da companhia. "Mas fizemos bem-feito."  
 
A busca pela simplicidade permeou todo o projeto -- a começar pela decisão de utilizar a 
plataforma de produção do Polo para fabricar o Fox. Com isso, o cus to de desenvolvimento foi 
de 200 milhões de reais, ante os quase 2 bilhões de reais investidos no Polo -- o que incluiu, 
na época, a modernização da fábrica de São Bernardo do Campo. Após a definição da 
plataforma, designers e engenheiros se concentraram em criar um modelo que evitasse custos 
desnecessários e atendesse as necessidades do cliente. Durante o trabalho, dez modelos de 
compactos de sucesso mundial foram completamente desmontados pela equipe da Volks. 
Decidiu-se, com base nessa análise, reduzir o número de cores para apenas oito -- as que têm 
maior volume. Cinzeiros e acendedores de cigarro foram abolidos. "São coisas que trazem 
custo, mas não são percebidas por muitos consumidores como benefício", diz Luiz Alberto 
Veiga, gerente do departamento de design da Volks. O tanque de combustível, que no Polo era 
de plástico, passou a ser produzido de chapa de aço, garantindo uma redução de 60 reais por 
peça -- até agora, a mudança gerou uma economia de 6 milhões de reais. Além disso, o Fox 
foi lançado apenas na versão bicombustível -- que aceita qualquer mistura de álcool e gasolina 
-- antecipando uma tendência hoje dominante.  
 
Outro ponto em que a Volks soube entender o consumidor foi na hora de buscar saídas para 
baratear o seguro e facilitar o financiamento. O primeiro passo foi procurar o Cesvi, um centro 
de pesquisa dedicado ao estudo do conserto de carros, para que o instituto avaliasse o custo e 
a facilidade do conserto de um Fox. O carro foi projetado para ter uma manutenção 
simplificada, já levando em conta os custos de reparação. De posse dessa avaliação, a 
montadora procurou a seguradora Mapfre e estabeleceu uma parceria para oferecer um seguro 
na casa de 900 reais -- 40% mais barato que seus concorrentes diretos. Para facilitar o 
financiamento, foi oferecido um sistema por meio do qual, em vez de pagar parcelas fixas, o 
cliente opta por prestações variáveis. Nos três primeiros meses em que vigorou, foram 
fechados mais de 3 000 contratos. Com o apoio de seu banco, a montadora apostou também 
em taxas de juro mais baixas. "O Fox tem uma taxa especial de 0,99% ao mês, metade da 
cobrada nos outros modelos da marca", diz Nelson Roberto Fidelis, gerente comercial da 
revendedora Brasilwagen, de São Paulo. Graças a esse pacote, o Fox já responde por metade 
dos 500 carros zero-quilômetro vendidos mensalmente pela Brasilwagen.  
 
Finalmente, foi necessário voltar-se para o mercado também na hora de lançar o produto. Para 
garantir que a campanha publicitária fosse certeira, a agência de publicidade foi envolvida no 
projeto 18 meses antes do lançamento -- normalmente o prazo é seis meses. A escolhida para 
protagonizar os anúncios foi a modelo Ana Hickmann. Famosa por seu quase 1,20 metro de 
pernas, ela era a personagem ideal para demonstrar que um carro compacto como o Fox 
também poderia ser espaçoso. Como  toda aposta, a do Fox não esteve isenta de erro. "Seria 
melhor ter entrado direto com a versão quatro portas", diz Kakinoff. O carro chegou ao 
mercado apenas na versão duas portas. Hoje, 85% das unidades vendidas saem na versão 
quatro portas. Outro efeito colateral foi canibalizar as vendas do Gol e do Polo. Mas o sucesso 
do Fox foi tão grande que a Volks conseguiu reduzir a ociosidade de suas fábricas de 40% para 
25%. A unidade de São José dos Pinhais, no Paraná, onde são produzidos os Fox para o 
mercado interno -- os destinados à exportação vêm de São Bernado do Campo --, contratou 
mais 1 500 funcionários para operar em três turnos. Com o Fox, a Volks também obteve um 
benefício que costuma recompensar as empresas que acertam suas apostas, caixa para novos 
investimentos. Por causa dos prejuízos acumulados nos últimos anos, a matriz já havia avisado 
que a fonte de recursos secara. Na prática, isso significava que não haveria mais dinheiro para 
novos produtos. No segundo semestre deste ano, porém, a subsidiária da Volks vai remodelar 
a linha Gol. "Dificilmente poderíamos fazer isso sem o dinheiro gerado pelo Fox", afirma 
Maergner. 
 



Os produtos matadores 

Veja outros exemplos de lançamentos que puseram nos trilhos os 
seus fabricantes:  

 

ERJ-145  
Lançado em 1995, o jato de 50 lugares tirou a Embraer 
do prejuízo e levou a companhia ao mercado 
internacional  

 

Viagra  
A pílula para disfunção erétil modernizou a imagem da 
Pfizer e dobrou o valor da empresa no ano do 
lançamento  

 

Walkman  
O lançamento de 1979 transformou a Sony, de Akio 
Morita, na primeira empresa japonesa a conquistar o 
Ocidente  

 

iPod  
Em quatro anos, foram vendidos 4 milhões de unidades 
do tocador de MP3 e a Apple saiu de um prejuízo de 25 
milhões de dólares para um lucro de 276 milhões  

 

EcoSport  
O utilitário esportivo desenvolvido pela subsidiária 
brasileira da Ford, lançado em 2003, foi responsável 
pela volta ao lucro da montadora  

 
 
Fonte: Exame, ano 39, n.7, 13 abr. 2005, p. 50-52 


