
A Volks, aos 50, quer renascer 
Cleide Silva 
 
No esforço para recuperar a liderança, empresa propõe novo programa para carro popular. 
 
Segundo o ditado popular, a vida começa aos 40 anos. Para a Volkswagen, está começando aos 
50. A frase, de um importante revendedor da marca, sintetiza a expectativa da montadora e de 
seus parceiros de promover, ainda este ano, uma espécie de renascimento de uma empresa líder 
de mercado.  
 
Ao completar meio século de Brasil, no próximo domingo, a Volks quer retomar a filosofia cravada 
no próprio nome, que em alemão significa carro do povo.  
 
A empresa pretende liderar ações para a criação de um novo programa para o carro popular, um 
projeto que possibilite o lançamento de um veículo que acrescente ao mercado cerca de 250 mil 
unidades ao ano.  
 
Esse é apenas um dos projetos que o presidente da empresa, Paul Fleming, traçou nos cinco 
meses desde que assumiu o cargo, em outubro. Ele deve aproveitar a presença do presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva na festa dos 50 anos que será realizada no dia 24, na fábrica Anchieta, em 
São Bernardo do Campo, para iniciar as discussões sobre o programa. Com desenvoltura de quem 
já está dominando o assunto, Fleming expõe cálculos do impacto que a ação teria no mercado. 
"Para cada R$ 1 mil que se reduz no preço do carro, amplia-se o mercado em 50 mil unidades. Se 
tivéssemos condições de fazer um automóvel por R$ 12 mil, agregaríamos, por ano, 250 mil 
novos consumidores ao mercado."  
 
Fleming diz que a responsabilidade econômica de se conseguir produzir este carro está nas mãos 
do governo, que precisaria reduzir impostos. A responsabilidade técnica é das montadoras. 
Precisa ser um produto atual, econômico e com baixo índice de emissão de poluentes. Mas deve 
ser um dos modelos já em linha, que passaria por adaptações, pois só seria viável um carro que 
exigisse baixo investimento. "Não temos o produto ainda, mas a Volks consegue somar essas 
características e produzi-lo."  
 
Desde sua chegada ao País, o inglês de 43 anos, que pela primeira vez dirige uma grande 
montadora de veículos, visita várias concessionárias todas as semanas. Fala com vendedores e 
clientes. Nessas conversas, descobriu que, nos últimos anos, a Volks não vem oferecendo ao 
consumidor o que ele quer comprar. O que parece uma constatação óbvia levou pelo menos três 
anos para ser admitida oficialmente. Nesse período, a participação da marca no mercado caiu de 
29,2% para 24,7%.  
 
Pior do que perder pontos, já que o País hoje tem mais competidores que antigamente, foi perder 
o título de líder de mercado, nos últimos dois anos ocupado pela Fiat. Desde dezembro, a 
empresa sofre novos golpes. Ficou em terceiro lugar em vendas no segmento de automóveis e 
comerciais leves, atrás também da General Motors./ Flex fuel - Para reconquistar o que chama de 
"lugar certo", Fleming traçou um plano que inclui, além de um novo carro popular, que garantirá 
volume de produção, o lançamento de pelo menos 12 produtos, a maioria de versões de modelos 
já em produção, como um Polo e um Golf mais baratos, mas também novidades como o projeto 
Tupi.  
 
Uma das grandes novidades será a chegada, até junho, do Gol com motor flex fuel, capaz de ser 
abastecido com gasolina ou álcool, ou uma mistura dos dois combustíveis. A primeira versão com 
essa característica, um Gol 1.6 com tecnologia da Magneti Marelli será apresentada a Lula na 
festa do cinqüentenário. Outras montadoras também garantem ter o produto, mas Ford e Fiat só 
devem iniciar as vendas no segundo semestre. A GM faz suspense.  
 



No futuro, a Volks deverá ter opções de motorização flex fuel para todos os seus produtos. A 
empresa calcula que, dependendo de como se comportarem os preços do álcool e da gasolina 
essas versões poderão representar entre 30% e 70% do mercado de carros populares.  
 
A maior expectativa na estratégia de reconquistar consumidores é a antecipação, para outubro, 
do lançamento do Tupi, ou Projeto 249, modelo intermediário entre o Gol e o Polo que foi 
desenvolvido pela engenharia brasileira. Inicialmente estava previsto para o próximo ano. "É um 
modelo totalmente diferente do que há no mercado", diz Fleming. O nome do carro, segundo ele, 
ainda está em fase de escolha.  
 
O novo carro começará a ser fabricado em série nas próximas semanas em São José dos Pinhas 
(PR). Um exemplar já está na fábrica do ABC, mantido longe dos olhos dos curiosos. Mas quem 
viu, gostou. "Fiquei de boca aberta", afirma o presidente da Associação Brasileira de 
Distribuidores Volkswagen (Assobrav), Sérgio Reze. Concessionário da marca há mais de quatro 
décadas, ele acha que, a partir deste ano, a empresa terá produtos à altura para enfrentar a 
concorrência. Por isso, tem dito que a vida da Volks começa aos 50 anos. "É a expressão que uso 
por acreditar nas mudanças que estão ocorrendo, começando pela nova forma de relacionamento 
com a rede de distribuidores."  
 
Antes de ser designadas para substituir o austríaco Herbert Demel no comando da maior 
subsidiária da Volks fora da Alemanha, Fleming dirigiu a Europcar, empresa britânica de locação 
de veículos do grupo. Passou também pela Rover, Jaguar e Delphi. Ao contrário de seu 
antecessor, que várias vez declarou que a liderança do mercado não era o mais importante, mas 
sim obter resultados positivos, um bem humorado Fleming afirma que só se ganha dinheiro com 
grande volume de vendas, e sendo líder.  
 
Lançamentos - A Volks vem perdendo dinheiro no Brasil há vários anos, mas Fleming acredita que 
pode mudar essa situação em dois ou três anos. Enquanto o mercado interno ainda não reage, é 
nas exportações que a empresa vai buscar seu sustento. Este ano, as vendas externas devem 
crescer 10% e superar o recorde do ano passado, que foi de US$ 1,3 bilhão, com US$ 623 
milhões de superávit na balança comercial.  
 
Com um laptop, ele acompanha diariamente o movimento das vendas, verificando dados de 
licenciamento de veículos. Satisfeito, ele mostra um gráfico em que, pela primeira vez em 14 
meses, a Volks está crescendo em vendas.  
 
"Começamos fevereiro com 24% de participação, mas em março já atingimos 24%.  
 
É um bom sinal". Um dos responsáveis pela desempenho foi o lançamento, no fim do mês 
passado, de uma versão quatro portas do Gol com preço R$ 1 mil abaixo do modelo mais barato 
antes disponível na tabela.  
 
"Se com essa mudança já conseguimos reverter a curva de vendas, imagine quanto mais 
podemos fazer", diz o executivo, que está impressionado com o gosto dos brasileiros por 
lançamentos. "Se é lançamento que os consumidores querem, esse será meu trabalho, colocar 
produtos em todos os segmentos onde não atuamos."  
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Fábrica do ABC era uma cidade  
 
A concorrência de novas fabricantes obrigou grupo a enxugar as instalações  
 
A alemã Volkswagen chegou ao Brasil muitos anos depois de duas grandes concorrentes, as 
americanas Ford e General Motors, que se instalaram no País em 1919 e 1925, respectivamente. 
Mas foi outra montadora européia, a italiana Fiat, que só iniciou operações em 1976, que se 
transformou na sua maior rival. Há dois anos, vem desbancando o reinado de mais de quatro 
décadas da Volks no mercado de automóveis.  
 
Somando a produção de caminhões e ônibus, a Volks continua a maior montadora do País, com 
faturamento de R$ 10,9 bilhões no ano passado. Depois de meio século, a empresa que criou dois 
dos modelos mais vendidos no setor automobilístico, o Fusca e o Gol, quer redescobrir a receita 
para voltar a atrair consumidores.  
 
No próximo domingo, uma festa restrita ao pessoal da direção vai marcar os 50 anos de início das 
operações da Volks no Brasil. Foi num pequeno armazém alugado no bairro do Ipiranga, em São 
Paulo, que 12 funcionários montavam as peças do Fusca importadas da Alemanha. Na segunda-
feira, a montadora fará um evento mais pomposo, repetindo o ritual de inauguração da sua 
primeira e maior fábrica do País, a Anchieta, na região do ABC. O evento teve a presença do 
então presidente Juscelino Kubitschek, que passeou pela linha de montagem em um Fusca.  
 
Desta vez, Luiz Inácio Lula da Silva deve andar em um Gol com motor flex fuel, uma 
revolucionária tecnologia que possibilitará ao proprietário abastecer o tanque com álcool ou 
gasolina, ou ambos em qualquer proporção.  
 
Para Lula, será um retorno triunfal à fábrica onde, por inúmeras vezes, organizou piquetes, 
manifestações e greves por reivindicações trabalhistas.  
 
Hoje, a fábrica é um terço menor que aquela tantas vezes visitada por Lula.  
 
Conhecida como Cidade Volkswagen, a unidade Anchieta chegou a empregar mais de 40 mil 
trabalhadores no início dos anos 80. Hoje, tem bem menos da metade. A estrutura encolheu para 
tornar-se competitiva e enfrentar a concorrência de outras dez fabricantes de automóveis.  



 
Funcionário da empresa entre 1964 e 1981, o aposentado José Brás Sobrinho lembra dos tempos 
difíceis da época da ditadura militar, quando a organização sindical era proibida. "Entrei na Volks 
com 24 anos, numa época em que era preciso um funcionário para apertar cada botão que ligava 
as máquinas. Hoje, um engenheiro aperta um botão e saem centenas de carros da linha em 
poucas horas." Sobrinho foi demitido após ter participado da mais longa greve da história da 
empresa, que durou 41 dias. Hoje, mesmo longe da linha de montagem, sabe que as relações 
entre funcionários e patrões mudaram.  
 
Com 31 anos de casa e licenciado de sua função de engenheiro de manutenção, o dirigente 
sindical Mário dos Santos Barbosa acompanhou de perto essas mudanças. A partir das grandes 
greves dos anos 80, as duas partes se entenderam a foram criadas comissões de representantes 
dos trabalhadores para negociar com a chefia. "Hoje, essa comissão participa até das discussões 
de novos projetos", diz Barbosa, que também é representante dos funcionários do Comitê Mundial 
da Volkswagen, que reúne trabalhadores e diretores de todas as fábricas do grupo.  
 
A comissão, juntamente com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, está empenhada neste 
momento em ajudar a direção da Volks a trazer para a Anchieta a produção do Tupi Europa, a 
versão para exportação do modelo que será lançado no Brasil em outubro. Os trabalhadores 
esperam que a decisão da matriz seja anunciada em breve, mas, segundo o presidente da 
montadora, Paul Fleming, pode levar algum tempo. De qualquer forma, Fleming adoraria dar 
também essa boa notícia a Lula na festa do jubileu. (C.S.)  
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Principais momentos   
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