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O projeto 249 chega com a missão de reconduzir a marca à liderança. Conhecido como projeto 
249 - e batizado informalmente de Tupi -, chega no final de setembro às revendas Volkswagen de 
todo o País o carro nascido com a missão de reconduzir a montadora à condição de líder no 
mercado brasileiro.  

Guardado a sete chaves durante três anos de desenvolvimento, nesta semana a montadora abriu 
as portas da ala 17 - a de design, uma das mais vigiadas e menos visitadas da companhia - para 
16 jornalistas especializados, que puderam conhecer as linhas e soluções do projeto 249, modelo 
intermediário entre o Gol e o Polo  

No encontro, uma certeza: o projeto 249 não se chamará Tupi. Mas, quando questionado sobre se 
o nome seria genuinamente brasileiro - assim como Gol -, Paul Fleming, presidente da subsidiária 
brasileira respondeu: "Será um nome com ligação com o Brasil".  

Mais do que um novo modelo, o projeto 249 chega para ocupar uma lacuna estratégica, na qual, 
hoje, a Volks não está. A lacuna é o preço - de R$ 20 mil a R$ 28 mil - registrado entre o Gol e o 
Polo. "A nossa expectativa é que o projeto 249 alcance 7% de market share no consumo interno - 
somando os segmentos de automóveis e comerciais leves (2,5% com o duas portas e 4,5% com o 
quatro portas). Esse modelo vai nos levar à liderança", reforça Paul Fleming. Segundo ele, o 
projeto 249 será auxiliado por mais um modelo, em 2005. A liderança é esperada para o ano 
seguinte. Fleming não disse, mas já se sabe que o novo modelo será o Gol com face-lift, ou seja, 
leves alterações no design. "Na passagem de 2006 para 2007 todos os modelos vendidos 
atualmente serão completamente renovados - claro que o projeto 249 não entra nessa lista", diz o 
presidente.  
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