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As montadoras investem numa nova
safra de esportivos de luxo alguns
chegam a 400 quilômetros por hora
ANA JÚLIA ABRAHÃO

A
CHEGADA DE UMA NOVA
Ferrari é o acontecimento
mais.aguardado do mun-
do automobilístico: a cena
típica nos salões europeus
é a fila de marmanjos de
queixo caído em frente aos

novos esportivos apresentados pela mon-
tadora italiana. O último exemplar saído
das pranchetas dos engenheiros da empre-
sa, porém, superou as expectativas. Com
exceção do mítico modelo Enzo, que teve
produção limitada a 399 unidades, a Fer-
rari 599 GTB Fiorano é a mais rápida já
desenvolvida pela companhia. Seus núme-
ros impressionam. O carro atinge 100 qui-
lômetros por hora em menos de 4 segun-
dos (carros como o Toyota Corolla e o Hon-
da Civic demoram três vezes mais) e leva
apenas outros 7 para chegar a 200 por ho-
ra— desempenho comparável ao dos car-
ros de Fórmula l. A tecnologia da nova
Ferrari, aliás, deve muito a seus modelos
de competição. Um dos itens mais inova-
dores é o rápido câmbio, importado do car-
ro pilotado por Michael Schumacher. O
modelo está sendo apresentado aos brasi-
leiros no Salão do Automóvel de São Pau-
lo. Com lançamento previsto para novem-
bro, o carro terá um preço típico de Ferra-
ri: cerca de 2 milhões de reais.

Nos últimos anos, a competição no seg-
mento dos superesportivos tem se acirra-
do. Cada montadora defende com afinco

seu espaço nesse mercado. E quem ainda
não está nele investe pesado para entrar.
É o caso da montadora alemã Audi, sub-
sidiária da Volkswagen. Há 15 anos, quan-
do era considerada uma montadora um
tanto quadrada, a empresa traçou um pla-
no estratégico para revigorar sua marca e,
assim, competir de frente com as tradicio-
nais BMW e Mercedes. O auge desse mo-
vimento foi o desenvolvimento do Audi
R8, que chega ao mercado no ano que vem.
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Baseado no carro que venceu cinco vezes
o circuito de Le Mans, na França, o R8 po-
de atingir 301 quilômetros por hora e vai
custar cerca de 600 000 reais no Brasil.
Para dar mais estabilidade ao carro, a Au-
di desenvolveu um aerofólio traseiro que
se eleva automaticamente quando a velo-
cidade ultrapassa 120 quilômetros por ho-
ra. Uma curiosidade é o tamanho do por-
ta-malas, menor que o do Ford Ka. O Au-
di R8 é visto como um ataque direto à con-
corrente BMW, que não tem um carro no
mesmo nicho e encontra-se numa espécie
de entressafra. Esse período, porém, não
deve durar muito, Os fanáticos aguardam
para os próximos anos o lançamento do
BMW Z10, projeto tratado com extremo
sigilo pela montadora. De acordo com ru-
mores, o carro será o primeiro superespor-
tivo da BMW em muito tempo. O preço
estimado vai de 100 000 a 150 000 dóla-
res. Segundo os analistas, é com o Z10 que
a BMW pretende se defender do ataque
dos concorrentes.

Para conquistar os consumidores, as
montadoras oferecem opcionais que incre-
mentam ainda mais o desempenho dos car-
ros. A nova versão do Porsche 911 Turbo,
que não sai por menos de 130 000 dólares
no exterior, pode ganhar impulso extra com
a aquisição de um pacote de opcionais.
Com ele, o carro ganha um câmbio auto-
mático e um sistema que aumenta por 10
segundos a pressão das turbinas. Não que
seja necessário, claro. Com a configura-
ção de fábrica, o novo Porsche já é um dos
modelos mais rápidos do planeta. O carro
vai de O a 100 quilômetros em 3,9 segun-
dos, praticamente o mesmo desempenho
da Ferrari 599 GTB. Os opcionais, porém,
dão um gostinho de vitória aos donos do
Porsche. Ao acelerar com eles, o carro che-
ga aos 100 por hora em 3,7 segundos. O
mesmo tempo que leva a muito mais cara
Ferrari. Essa obsessão por velocidade cria
um enorme mercado para as empresas co-
nhecidas como preparadoras — cuja mis-
são é turbinar os superesportívos. Nos anos
80, uma dessas oficinas já desenvolveu até
mesmo uma versão com cinco marchas do
911, uma a mais do que o modelo que vi-
nha da fábrica na época. Hoje, essas em-
presas oferecem kits que aumentam a po-
tência do Porsche 911 em até 40% a um
custo extra de 70 000 euros.
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Carros esportivos de luxo, co-
mo a nova Ferrari, o Audi R8 e o
Porsche 911. são, em boa medi-
da, peças de marketing. Os pre-
ços altos tomam as vendas escas-
sas. A Ferrari, por exemplo, ven-
de pouco mais de l 000 carros por
ano nos Estados Unidos. Os compra-
dores entram em filas de espera que po-
dem durar meses (até anos). Mas o lança-
mento de um carro que fique na imagina-
ção dos consumidores dá partida a uma
correia de transmissão que beneficia a ima-
gem de todos os modelos da montadora.
Por isso, a chegada de um novo esportivo
é tratada com pompa. O novo Audi, por
exemplo, foi lançado nos Estados Unidos
em outubro numa cerimônia com a parti-
cipação do prefeito de Nova York. Michael
Bloomberg. Ficar desguarnecido nesse seg-

mento pode causar impacto negativo na
marca—e lançar um carro inovador pode
revigorá-la definitivamente. Para ter suces-
so, as empresas fazem apostas arriscadas.
Foi o que aconteceu com a Bugatti. A Volks-
wagen, dona da marca, gastou centenas de
milhões de dólares para produzir o Veyron,
o carro mais rápido do planeta. O Veyron
atinge incríveis 406 quilômetros por hora,
e seu desenvolvimento levou mais de cin-
co anos. E também o mais caro do mundo:

custa cerca de l milhão de euros. mais de
2,5 milhões de reais. O casal Tom Cruise
e Katie Holmes costuma desfilar num des-
ses. O projeto do Veyron foi tão complexo
e caro que alguns analistas calculam o cus-
to de produção de cada unidade em 7 mi-
lhões de euros. Ou seja, o modelo provou-
se um fracasso em termos estritamente eco-
nômicos. A idéia da empresa porém, é que
o marketing em torno do Veyron ajude na
venda de seus outros carros. •
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