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Quase todo o espaço que as marcas francesas Peugeot, Citroën e Renault e as japonesas 
Toyota e Honda ocupam no mercado brasileiro hoje pertencia à Volkswagen uma década atrás. 
Por isso, além da iminente retração das exportações, apontada pela montadora para justificar 
demissões em massa, o enxugamento se faz necessário para ajustar a empresa à nova 
realidade do mercado interno.  
 
Em 1996, as três marcas francesas e duas japonesas tinham, juntas, participações que 
somavam apenas 1,7% das vendas domésticas. Na época, os automóveis dessas marcas ainda 
eram importados. Depois vieram as fábricas e a participação das cinco cresceu. No ano 
passado, essas fabricantes somaram uma participação de 15,1%. O problema é que nesse 
tempo o mercado encolheu. Um bolo menor tem agora de ser repartido entre um número 
maior de montadoras.  
 
As vendas de automóveis e comerciais leves no Brasil alcançaram 1,873 milhão de unidades 
em 1996 e 1,618 milhão no ano passado. Durante essa década, as fatias de General Motors e 
Fiat quase não se alteraram. A GM tinha 22,9% e no ano passado ficou com 22,5%. A Fiat saiu 
de 26,8% em 1996 para 24,9% em 2005.  
 
A Ford, outra veterana, até cresceu nesse tempo. Tinha 10,4% das vendas em 1996 e fechou 
2005 com 12,2%. O espaço para as novas marcas foi aberto pela Volkswagen, que perdeu 
mais de 13 pontos percentuais nessa década. Em 1996, a montadora alemã era dona de quase 
35% do mercado nacional de automóveis e comerciais leves. Sua fatia chegou a ser até maior 
antes da abertura. A marca fechou 2005 com 21,6% do mercado.  
 
Os representantes dos trabalhadores das cinco fábricas no Brasil (São Bernardo do Campo, 
Taubaté, São Carlos, São José dos Pinhais e Resende) vão se reunir hoje para definir um plano 
em resposta às 5.773 demissões anunciados pela empresa aos sindicatos.  
 
Mas o movimento sindical vai se debater com um problema estrutural. A Volks não conseguiu 
acertar seu tamanho quando o mercado deu o sinal. E nos últimos cinco anos ficou amarrada a 
um acordo de estabilidade no emprego acertado entre o atual ministro do Trabalho, Luiz 
Marinho - então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC - e a direção mundial da 
empresa.  
 
Na Ford, onde os trabalhadores da fábrica de São Bernardo também passaram os cinco últimos 
anos protegidos por acordo de estabilidade fechado nas mesmas circunstâncias, fez o 
enxugamento necessário antes. Hoje, esse contingente não tem mais estabilidade, mas está 
sendo preservado para trabalhar no projeto de um novo veículo, que chega no próximo ano. 
Na fábrica que a Ford construiu na Bahia dois anos depois da Volks inaugurar a sua no Paraná 
está em plena atividade e ocupa 100% da capacidade.  
 
A GM também fez pequenos ajustes de pessoal e trabalha hoje enxuta. A Fiat não se empolgou 
com a possibilidade de construir novas fábricas para aproveitar incentivos fiscais. Manteve 
toda a operação em Betim (MG) e até deslocou para lá a linha de produção de carros da 
Argentina.  
 
As novas montadoras que trouxeram fábricas no país atraídas pelo regime automotivo do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, em meados dos anos 90, já chegaram enxutas. E 
hoje planejam até expansões.  
 
O grupo francês PSA Peugeot Citroën vai ampliar a fábrica que ergueu no país há cinco anos. 
Até 2007, a empresa criará o terceiro turno de produção em Porto Real (RJ). Isso significa o 
aumento da capacidade em um terço e a abertura de 700 novos empregos.  
 
Quadro diferente enfrenta a Volks mesmo na sua fábrica mais nova, em São José dos Pinhais, 
inaugurada em janeiro de 1999. Ainda ontem, a presença de um representante do governo do 



Paraná levou ao cancelamento da reunião entre diretores da empresa e do Sindicato dos 
Metalúrgicos para tratar de demissões.  
 
O presidente do sindicato paranaense, Sérgio Butka, disse que convidou para o encontro o 
presidente do Conselho de Política Automotiva do governo, Mário Lobo, que foi barrado no 
portão. "O Estado é credor da Volks", disse, referindo-se aos incentivos oferecidos na época da 
instalação da unidade. Segundo ele, o crédito por conta da dilação do pagamento de ICMS 
ultrapassa R$ 400 milhões, que só começarão a ser pagos a partir de 2016.  
 
A crise na Volks é uma questão "mais estrutural", mas também está ligada à valorização da 
moeda brasileira, segundo o economista da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Flávio 
Castelo Branco. Hoje, o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, recebe o 
presidente da Volks, Hans-Christian Maergner, na sede do BNDES em São Paulo. O ministro do 
Trabalho, Luiz Marinho, disse na quarta-feira que o governo pode negociar com as montadoras 
uma forma de evitar a redução das exportações. 
 
(Colaboraram Marli Lima, de Curitiba, e Arnaldo Galvão, de Brasília). 
 

 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5, 6 e 7 maio 2006, Indústria, p. B4. 


