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VW  
 
Não é verdade que o primeiro Fusca da Volkswagen nasceu em 53, num armazém alugado pela 
montadora no bairro do Ipiranga, segundo vem divulgando a empresa por ocasião das 
comemorações de seus 50 anos no Brasil.  
 
Segundo a família Etchenique, em 49, planejando ampliar e diversificar sua atividade de 
montagem e comercialização de veículos, a Brasmotor acertou com a VW alemã a representação 
da marca no Brasil. Em 50, chegava um lote inicial de 30 unidades e, no dia 17 de novembro, a 
Sabrico vendia o primeiro Fusca no Brasil: um sedã modelo luxo, de cor castanha e estofamento 
de lã.  
 
VW 2  
 
O sucesso de vendas levou os dirigentes da Brasmotor a desenvolverem um projeto de montagem 
do Fusca no País, e equipes de engenheiros e técnicos brasileiros foram treinadas na Alemanha e 
de lá trouxeram a tecnologia e o ferramental para a montagem dos carros em fábrica em São 
Bernardo do Campo. Somente em 53, a montadora alemã decidiu instalar-se no País, passando a 
partir dessa data a absorver a montagem dos Fuscas e Kombis.  
 
Mas ficou o registro definitivo: no Brasil, a história do Fusca e da Volkswagen começou mesmo 
pela Brasmotor.  
 
VW 3  
 
Já Joaquim Monteiro de Carvalho gosta de lembrar o ato de coragem que representou, para a 
Volkswagen alemã e Monteiro Aranha, a instalação da montadora no País.  
 
Segundo Monteiro de Carvalho, uma outra grande indústria automobilística européia já havia sido 
convidada para implantar seu parque industrial aqui. E esta afirmou, num extenso relatório, que, 
naquela altura, o Brasil não tinha condições de suportar nem mesmo uma indústria de bicicleta, 
quanto mais uma indústria de automóveis.  
 
Na pauta  
 
Os produtores de laranja reúnem-se na quinta-feira, em Brasília, com representantes do 
Itamaraty e dos Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento, para acertar o encaminhamento 
do panel instalado pelo Brasil na OMC contra a cobrança da taxa de equalização sobre o suco 
brasileiro na Flórida.  
 
A disposição dos produtores é continuar com o processo, uma vez que, se antes eles usavam os 
recursos obtidos com a taxa para a propaganda do seu próprio suco, hoje estão aplicando o 
dinheiro para financiar o lobby contra a redução da tarifa. “O que antes era esperteza, agora é 
desrespeito, além do mais temos melhor destino para os US$ 4 milhões anuais que pagamos”, 
destaca Ademerval Garcia, da Abecitrus. 
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