
m meados de maío, o administra-
dor paulistano André Inácio, de 35
anos, teve uma surpresa quando

foi buscar o utilitário esportivo que ha-
yía comprado no começo daquele mês.
No pátio da concessionária ele encontrou
quatro carros zero-quilômetro iguais ao
que tinha adquirido. Ele diz que foí até
difícil identificar qual era o seu. O modelo
escolhido por Inácio foi o Tucson, fabri-
cado no exterior pela montadora coreana
Hyundai e vendido em quatro configura-

ções no Brasil. A mais barata, a versão GL
com câmbio manual, sai por R$ 79.900.

Inácio e os outros três compradores que
encontraram seus novos carros emplaca-
dos e prontos para ser entregues dentro
do prazo podem se considerar sujeitos de
sorte. Afinal, a demanda por caminho-
netes como o Tucson nunca esteve tão
alta. "Sei que tem muita gente encarando
fila para comprar um carro desses", afir-
ma. As fábricas de utilitários de luxo, ou
utilitários esportivos (SUV, em inglês),

como são chamadas essas picapes, não
dão conta da demanda. Em alguns casos,
a espera chega a dois meses.

Segundo a consultoria Jato Dynamics,
entre o primeiro semestre de 2007 e igual
período de 2008 o número de emplaca-
mentos de SUV subiu 67%. É mais que
o dobro do crescimento registrado por
todo o mercado de automóveis. O au-
mento nas opções de carros da categoria
também explicita a expansão desse nicho.
Em 2000, havia 38 modelos em oferta
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no país. Hoje são 72. "Rodei e compa-
rei ofertas de modelos similares, que são
muitos. Mas estava de olho mesmo no
Tucson, que eu namorava desde o final
de 2007", afirma Inácio.

Parte do sucesso das vendas dos utili-
tários esportivos pode ser atribuída ao
longo período de estabilidade econômica
que vive o Brasil. Mesmo os abalos vin-
dos das economias desenvolvidas não
conseguiram tirar o país do prumo. No
mercado de automóveis, essa estabilidade
se refletiu em novas e atraentes formas
de pagamento. Com o crédito mais fácil
e taxas de juros mais baixas, nunca se
venderam tantos automóveis no país. As
facilidades ajudaram tanto os que que-
riam adquirir o primeiro veículo quanto
os que queriam trocar de carro.

Condições semelhantes em outros paí-
ses emergentes também criaram ótimos
mercados para os utilitários. O segmento
cresceu 15,7% na índia, 48,7% na China e
59,7% na Rússia - que, junto com o Brasil,
formam o que o banco de investimentos
americano Goldman Sachs batizou de
Bric, um dos motores da economia mun-
dial. Simultaneamente, em países desen-
volvidos registrou-se a queda vertiginosa
das vendas de SUV. Nos Estados Unidos,
berço dos modelos utilitários grandes, em
um ano o mercado encolheu 11,5% com a
alta do petróleo. Só em maio, a Hummer,
marca-símbolo do setor, criada nos anos
90 pela General Motors para vender su-
perjipes militares, registrou queda de 62%
em suas vendas. Seus modelos são todos
inspirados em veículos usados pelo Exér-
cito americano durante a primeira Guer-
ra do Iraque, em 1990, e ganharam fama

quando o então Exterminador do Futuro,
Arnold Schwarzenegger, atual governador
da Califórnia, comprou um. De garoto-
propaganda dos SUV, Schwarzenegger se
tornou um campeão da ecologia. Uma
das medidas de seu governo foi permitir
que carros híbridos, que poluem menos,
possam trafegar nas vias preferenciais do
Estado. Ele até converteu os motores de
seus carros, um para bíocombustível, ou-
tro para células de hidrogênio. Apesar da
campanha ecológica crescente, porém, o
que determinou a queda das vendas nos

EUA foi a alta da gasolina. Um Hummer
H2 cobre míseros 3,4 quilômetros por li-
tro. Hoje, um carro desses com três anos
de uso perde 64% de seu valor na reven-
da. Em 2006, quando o litro da gasolina
custava US$ 0,68, a queda era de 42%. A
marca Humrner, em crise, foi colocada à
venda pela GM no começo de junho.

No Brasil, o preço da gasolina estacio-
nou, apesar da alta mundial do petróleo.
Mas o que leva alguém a comprar um
utilitário de luxo? Dono de uma recém-
adquirida Tucson 2.0 (que levou 60 dias
para chegar), Antônio Barcellos, médico
paulistano de 32 anos, sentia falta de um

carro para andar na lama. "Meu carro an-
terior era baixo, batia o fundo toda hora.
Ainda estou me acostumando com esse
e me controlo para não ficar folgado no
trânsito", afirma. Mas ele é uma exce-
ção. "Para boa parte dos compradores,
a coisa mais radical que eles vão fazer
com um 4x4 é talvez subir na calçada
de uma grande avenida para não ter de
ir até um retorno", afirma José Roberto
Ferro, presidente do Lean Institute Brasil,
especializado em consultoria para o se-
tor automobilístico. No Brasil, o que fala
mais alto é a parte emocional: o conforto
e a sensação de segurança que a altura dá
no trânsito. "Parece que quando estou no
carro as pessoas me respeitam mais", diz
Renata Inácio, mulher de André.

E quanto ao preço da gasolina? O carro
de Barcellos faz 8,5 quilômetros por litro
de combustível na cidade. Ele diz que não
se preocupa com uma eventual escalada
dos preços nas bombas. Nem se isso levar
o carro a perder valor de revenda. "Só vou
pensar em vender daqui a três anos. Até
lá, vou aproveitar bastante."

Segundo Ferro, a maioria dos compra-
dores dos SUV adquire o carro porque
quer, não porque precisa. Nesse tipo de
compra, a preocupação com o preço do
combustível fica em segundo plano. "Ain-
da vejo espaço para o segmento crescer
e não acredito na desvalorização desses
carros motivada pela baixa autonomia",
diz. Otimista, Carlos Alberto de Oliveira
Andrade, dono do Grupo Caoa Hyundai,
vai mais longe: "As vendas desse segmento
já superaram em muito nossas expecta-
tivas. Não sabemos até onde o mercado
consegue ir, mas ele ainda vai longe".
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