
Gallardo em cena
Lamborghini escolhe São Paulo para
sua primeira loja na América Latina
por José Augusto Amorim

U
ma das marcas mais desejadas pelos fãs de esportividade - e
de exclusividade - está pronta para desembarcar no Brasil.
A italiana Lamborghini abre sua primeira concessionária na
América Latina na Avenida Europa, via paulistana que já se
tornou sinônimo de carros de luxo. A previsão é que a loja

seja inaugurada em setembro, quando estarão sob todos os olhares as
versões cupê e conversível do Gallardo.

As cinco unidades encomendadas pela filial brasileira estacionarão
no showroom que era da Ferrari. E não se trata de coincidência, já
que o grupo escolhido pela fábrica de Sant'Agata Bolognese para ser
seu representante no país é o mesmo que importa Ferrari e Maserati.
"A Via Itália tem experiência em vender carros esportivos", justifica
Jaroslav Sussland, diretor de relações internacionais da Lamborghini.

Só no ano passado foram comercializados no Brasil 29 automóveis
da Ferrari e outros 25 da Maserati. São números que empolgam e fa-
zem espantar qualquer temor de crise financei-
ra internacional. A previsão da Lamborghini é
vender 12 unidades neste ano e outras 20 em
2010. "A representação não é para um ou dois
anos, é para uma vida. O que prejudica o Brasil
é que mercados importadores estão passando
por dificuldades, o que afeta nossa economia.
Mas a crise não vai interferir nas vendas de pro-
dutos de alto luxo", analisa Sussland.

Dois veículos já estão reservados, o
que mostra a diferença do
consumidor brasileiro
e do europeu.



Europa, esse tipo de carro é vendido sob en-
comenda. O cliente tem paciência de esperar
quatro meses para ter o banco com o tecido
que escolheu. Já o brasileiro se apaixona quan-
do vê o carro", compara o executivo.

Motivos para se apaixonar não faltam. O
Gallardo, que chega ao Brasil com o modelo
2010, é equipado com motor 5.2 V10 de 560
cavalos - o que o fez ganhar o sobrenome LP560-4. De acordo com
dados divulgados pela Lamborghini, o cupê, em 3,7 segundos, ace-
lera até os 100 km/h. A velocidade máxima é de 325 km/h. Desde
seu lançamento, em 2003, o Gallardo já teve aproximadamente 7.100
unidades produzidas.

"Nosso cliente quer um carro esportivo, quase de corrida, mas que
possa andar na rua. É, por exemplo, um empresário bem-sucedido
que usa outro carro no dia-a-dia", revela o diretor da montadora. O
desejo por essas máquinas é tanto que há cerca de 30 Lamborghini
rodando no Brasil. Quem esperou, porém, terá a vantagem de dois anos
de garantia, além de contar com uma assistência técnica que já foi três
vezes à Itália aprender como lidar com esses automóveis. Os motores
V10 foram adaptados para queimar gasolina brasileira, que conta com
25% de álcool em sua composição.

Desde que Ferruccio Lamborghini (1916-1993)
apresentou o primeiro automóvel com seu nome - o
350 GTV, em 1963 -, os esportivos de Sant'Agata
Bolognese despertam a atenção por todo o mundo,
inclusive de marcas concorrentes. Essa atração che-
gou ao ponto da alemã Audi transformar, em 1998, a
Lamborghini em sua subsidiária. Entre 1999 e 2006,
a marca das quatro argolas investiu aproximadamen-
te 420 milhões de euros na nova "filha". No Brasil,
contudo, as duas montadoras serão independentes.

Coincidência ou não, o desempenho comercial e
financeiro da Lamborghini tem melhorado a cada ano. Até 2002, a
média anual de vendas era de 250 carros, número que cresceu mais de
nove vezes em 2008, chegando a 2.430 unidades. Os dados do último
ano fiscal, em comparação com os de 2007, mostram que o lucro an-
tes dos impostos cresceu de 47,1 milhões de euros para 60 milhões de
euros, mesmo com as vendas nos Estados Unidos, principal mercado
da Lamborghini, tendo recuado 20%. Por outro lado, consumidores
do Oriente Médio compraram 66% a mais, e as vendas na China mais
que dobraram. •
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