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O painel e as portas têm detalhes em couro italiano, cromo polido e castanheira. O assento do 
motorista pode ser ajustado de 18 formas diferentes e massageia as costas para evitar tensão 
muscular em viagens longas. Ele se chama Phaeton, é feito pela Volkswagen e está longe de 
ser um "carro do povo". 
 
A Volkswagen AG entrou no ano passado para o grupo de montadoras que tenta abocanhar 
uma fatia do mercado de luxo, com o Phaeton, que custa US$ 70.000 e só está disponível na 
Europa por enquanto. Mas a empresa levou um choque quando apenas 3.009 Phaetons, um 
terço do que a montadora esperava, saíram do pátio. A Volks também anotou outro problema 
numa recente série de preocupações a afligir a quarta maior montadora do mundo.  
 
Há pouco mais de um ano, a empresa parecia imbatível. Depois de divulgar recordes nas 
vendas e nos lucros de 2001, ela se preparava para lançar uma série de veículos de luxo, 
incluindo o sedã Phaeton, o mais caro automóvel a levar a marca Volks em toda a história. Ele 
foi criado para liderar o projeto de transformar a imagem popular da marca Volks em uma 
associada a carros de luxo com o mesmo peso das potências alemãs BMW, Mercedez-Benz, 
Porsche, e sua própria divisão Audi.  
 
Mas a iniciativa do luxo tirou a Volks do curso em seu principal ganha-pão -- carros para a 
classe média -- numa época em que as pressões econômicas e competitivas estão em alta e 
ela não podia se dar ao luxo de ter distrações.  
 
Embora tenha gastado bilhões desenvolvendo carros como o Phaeton e o Bentley Continental 
GT, de US$ 150.000, a Volks negligenciou as linhas de maiores vendas, como os utilitários 
esportivos e as minivans compactas. Recalls recentes e fraco desempenho em pesquisas de 
satisfação do consumidor danificaram a reputação de qualidade da Volks, o que é fundamental 
para a estratégia do luxo. Na pesquisa mais recente da J.D. Power and Associates sobre a 
qualidade de veículos novos, a Volkswagen (ou "carro do povo", em alemão) ficou em oitavo 
entre as maiores montadoras no mercado americano.  
 
Com poucas marcas de sucesso e as vendas de automóvel caindo na Europa e nos Estados 
Unidos, a fatia de mercado da Volks começou a despencar dos dois lados do Atlântico. Depois 
de já ter sido de longe a maior montadora da Europa em unidades vendidas, a Volks este ano 
está no mesmo nível da francesa PSA Peugeot Citroën SA.  
 
Ontem, a Volks divulgou queda de 68% no lucro do primeiro trimestre ante o mesmo período 
em 2002, para 202 milhões de euros (US$ 231 milhões), e as vendas, afetadas pelo 
enfraquecimento do dólar, caíram 2,7%, para 20,7 bilhões de euros (US$ 23,7 bilhões).  
 
Os problemas da Volks servem de alerta para o mergulho no luxo, uma das estratégias que 
estão em voga na indústria automobilística. Com a guerra de preços nos EUA e a queda na 
demanda na Europa golpeando lucros de modelos de preço médio, praticamente todas as 
montadoras estão se arriscando no mercado de luxo. A General Motors Corp. está tentando 
refazer o Cadillac para ser páreo para os rivais alemães. A Ford Motor Co. investiu pesado em 
novos modelos de suas marcas Jaguar e Volvo. 
  
O nicho compensa de certa forma a queda nas vendas com margens de lucro mais gordas. Ele 
também já demonstrou que é resistente a recessões. O consumidor verdadeiramente rico está 
sempre disposto a pagar mais por mais qualidade.  
 
Mas a Volkswagen descobriu que tem de enfrentar desafios mais difíceis que a maioria quando 
o assunto é carro de luxo. Uma especialista em criar produtos para a classe trabalhadora, ela 
teve problemas em adaptar-se com a vasta coleção de aparatos tecnológicos que hoje são 
comuns em marcas de luxo. Sem conhecer esse mercado muito bem, a Volks errou ao oferecer 
uma variedade limitada de motores.  



Mas os problemas eram mais complicados do que previa a Volks. Associada há décadas como a 
fabricante de fuscas e Kombis, e carros de preços módicos como o Gol e o Polo, a Volkswagen 
não tinha nada da aura, sem mencionar o histórico, da BMW, Porsche ou Mercedes. Mas logo 
de cara, as concessionárias perceberam que os clientes não conseguiam engolir a idéia de 
pagar caro por qualquer produto que tivesse um VW nele.  
 
Bernd Pischetsrieder, um bávaro de fala mansa que assumiu como diretor-presidente da Volks 
em abril do ano passado, prometeu manter o curso da estratégia mais ampla da montadora, 
trabalhando tanto com o mercado de luxo quanto com a necessidade de preencher os buracos 
em sua linha de produtos. Utilitários esportivos, conversíveis para duas pessoas e híbridos de 
peruas e minivans serão lançados nos próximos quatro ou cinco anos, promete ele. "A 
estratégia da Volks não está totalmente pronta ainda. Nós apenas começamos no nicho de 
luxo", diz.  
 
A estratégia do mercado de luxo foi concebida pelo predescessor de Pischetsrieder, Ferdinand 
Piech, neto de Ferdinand Porsche, que desenvolveu o primeiro Volkswagen para Adolf Hitler. 
Um administrador inflexível, Piech tirou a Volks de um prejuízo de US$ 1 bilhão no início dos 
anos 90 ao impor a "estratégia de plataforma" na qual a estrutura básica de um carro pode ser 
usada por vários modelos vendidos pelas quatro principais marcas da empresa -- Volks, Audi, 
Skoda e Seat. As vendas cresceram, embora muito dos veículos se pareciam tanto que 
acabaram competindo entre si. A Volks foi uma das primeiras montadoras a experimentar a 
estratégia de plataforma e uma das mais radicais na sua adoção.  
 
No novo milênio, Piech estava determinado a levar o nome da Volks para a elite da indústria 
automobilística. Esse era um terreno relativamente familiar -- a Audi já está bem estabelecida 
nesse panteão. A Volks investiu US$ 700 milhões para desenvolver o Phaeton e US$ 200 
milhões em uma fábrica fascinante de paredes de vidro em Dresden, na Alemanha, para 
montá-lo. Outros milhões de dólares foram gastos na aquisição de marcas de luxo, como a 
Bentley e a Lamborghini. 
  
Um ano atrás, Piech passou as rédeas para Pischetsrieder, ex-diretor-presidente da BMW. Mas 
a Volks não estava tão bem posicionada no mercado como seu histórico de lucros mostrava. 
Quase todo o crescimento nas vendas vinha de um único país: a China. As vendas na Europa 
Ocidental, região responsável por mais da metade dos negócios, caíram em três anos 
consecutivos. O Golf, por anos o carro mais vendido da Europa, completava cinco anos e 
perdia mercado de forma acelerada. Embora a Volks tenha vendido 5 milhões de carros, tinha 
capacidade para produzir 6 milhões.  
 
Uma das primeiras decisões de Pischetsrieder foi encomendar uma avaliação de todos os 
modelos da Volks. Sua equipe armou uma grade com a posição de mercado de cada carro. O 
exercício revelou o impacto da incursão no segmento de luxo. 
 
Fonte: The Wall Street Journal, 8 maio. 2003. Economia, p. B18.  


