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O diretor mundial de vendas e marketing da Audi, Peter Schwarzenbauer, vai a São Paulo para 
nomear no dia primeiro de abril o novo presidente para a marca no Brasil. O ocupante do 
cargo será um brasileiro, mas o nome não foi revelado. A meta, no entanto, já está bastante 
esclarecida. O novo presidente da Audi no Brasil terá como principal missão resgatar a 
confiança dos concessionários, perdida nos últimos anos com uma sucessão de fatos negativos 
que desgastaram a marca de carros premium no País.  
 
"Vamos ganhar a confiança de nossos revendedores para mostrar no Brasil a força que a Audi 
já tem na Europa’’, afirmou Schwarzenbauer, que já morou em Nova Friburgo (RJ) e também é 
considerado o segundo homem na hierarquia da empresa. "Atualmente, a Audi é conhecida no 
Brasil como revendedor de A3, mas nós somos muito superiores a isso", disse executivo, 
apostando na chegada de novos produtos, como o superesportivo R8, o TTS. Em julho deste 
ano, a Audi comemora seu centenário. A marca foi criada a partir de uma junção de quatro 
marcas, entre elas a DKW, que tem história no Brasil.  
 
Para Schwarzenbauer, a Audi terá que voltar a fazer um trabalho de imagem para dar maior 
visibilidade a marca. A meta é atingir 5 mil unidades em 2015 – em 2008 vendeu cerca de 1,5 
mil carros. "Vamos dar um salto para voltar a crescer no Brasil’’, disse ele, reafirmando que a 
Audi não tem mais intenção de voltar a ter uma fábrica no País.  
 
Atualmente com 17 revendas, a Audi teve uma transição complicada quando deixou de 
produzir o compacto A3 em São José dos Pinhais, no Paraná. A rede que vendia mais de 10 mil 
carros por ano, de repente se viu com um pequeno volume de importados. Os concessionários 
entraram em conflito com os dois últimos presidentes, que acabaram caindo por não ter uma 
política em relação à rede. A saída da marca do Salão do Automóvel do Anhembi foi a gota 
d’água para que o último presidente, um alemão, deixasse o cargo, que está vago desde o 
segundo semestre do ano passado.  
 
Segundo o Schwarzenbauer, mesmo o Brasil sendo um dos mercados estratégicos para a Audi, 
a empresa vai se posicionar apenas como uma importadora de carros de luxo, assim como 
fazem seus concorrentes BMW e Mercedes-Benz. Para este ano, está prevista a chegada de 
novos modelos, como o recém-lançado Q5, o TTS e o S3, todos bem-avaliados na Europa.  
 
Outra novidade é que, em conjunto com a VW Brasil, a Audi está testando no País um A3 e o 
A4 (seda) com motor flex, à base do E-85 - o carro funciona numa proporção com até 85% de 
etanol. A princípio, o carro seria para os mercados brasileiro e sueco, além de ter possibilidade 
de ir para os EUA.Com sua posição de relevância na Audi, Schwarzenbauer disse não acreditar 
que um carro elétrico seja já produzido por algum fabricante pelos próximos dois anos. A Audi 
tem um projeto para 2014. Ele disse que hoje o custo de produção de uma bateria está em € 
15 mil. "Quem é que vai comprar um carro tão caro", questiona.  
 
O executivo disse que o Brasil suporta melhor a crise que outros países porque tem uma 
economia mais protegida e por contar com recursos naturais que lhe garantem solidez. "O 
Brasil tem a vantagem de ter tudo em seu território", afirmou. Para ele, o Brasil vai se tornar o 
quarto maior mercado de veículos do mundo, superando a Alemanha. "O problema é que o 
País concentra seu mercado em carros baratos e o foco da Audi é o mercado premium", 
reforçou.  
 
A direção mundial da Audi AG apresentou ontem em Ingolstadt, perto de Munique, resultados 
de 2008. Apesar da crise, ampliou seu lucro, aumentou as vendas e já projeta ser a maior 
fábrica de carros de luxo em 2015, superando as rivais Mercedes-Benz e BMW.  
 
A empresa, que pertence ao Grupo Volkswagen, atingiu vendas de 1,003 milhão de carros no 
ano passado, contra 964 mil em 2007. Os maiores mercados foram Alemanha, China, Grã 
Bretanha e Estados Unidos. A empresa teve um lucro líquido de € 2,203 bilhões contra € 1,692 
bilhão em 2007.  



 
O presidente mundial da Audi, Rupert Stadler, afirmou que a empresa tem de aproveitar o 
momento de crise para dar um passo à frente dos concorrentes. Ele afirmou que a montadora 
vai manter todos os seus investimentos para 2009, apesar de a Audi projetar queda de 10% 
nas suas vendas globais neste ano - para a empresa o mercado mundial cairá entre 15% e 
20%.  
 
Para ajustar a produção à demanda, a Audi concedeu férias coletivas e diminuiu a carga 
horária. Apesar disso, não quer fazer demissões. Tem 57 mil funcionários, 32 mil em 
Ingolstadt, a matriz.  
 
"Somos hoje a Fórmula 1 entre as montadoras de carros premium. Somos velozes, ágil e 
competentes. Temos tudo para cumprir nossos objetivos em 2015", disse o executivo, que 
espera atingir produção e venda de 1,5 milhão de unidades em seis anos e superar seus rivais. 
O objetivo é sempre ter produtos novos e com alta carga de esportividade para trazer cada vez 
mais novos consumidores para a marca.  
 
Para isto, Stadler disse que a empresa investe mais em produtos, como um novo pequeno SUV 
que a Audi prepara para 2011, o Q3. Também já foi apresentado no Salão de Detroit (EUA) 
deste ano novo sedã-cupê, de grandes dimensões, o A7.  
 
Em estudos internos, a Audi descobriu que as últimas crises não duraram mais de três anos. 
Por isso, a empresa espera que em 2010, o quadro já tenha se revertido.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C4. 


