




montadoras como as alemãs BMW e Mercedes-Benz, a inglesa Jaguar e a italiana Alfa Romeo -, atingidos em
cheio pela recessão, a Audi passou praticamente incólume pela pior crise econômica dos últimos 70 anos. OK,
suas vendas, que em 2008 somaram exatas 1.003.469 unidades, encolheram 5,4% em 2009, mas num ritmo me-
nor do que o dos rivais (Mercedes-Benz e BMW viram sua participação diminuir 12,8% e 11,6%, respectivamen-
te). A montadora alemã dos quatro anéis até ganhou fatia de mercado: em 2007, a Audi vendia 30% menos do que
a BMW e estava a 20% da Mercedes-Benz. No final de 2009, a distância encurtou para 10% e 5%, respectivamente.

O desempenho da Audi pode ser considerado ainda mais espetacular quan-
do o assunto é a lucratividade. Balanço dos primeiros nove meses de 2009 mostra
que a montadora lucrou quatro vezes mais do que a Volkswagen, a maior fabricante
européia. As duas fazem parte do mesmo conglomerado, que inclui ainda a alemã
Porsche, a italiana Lamborghini, a francesa Bugatti, a espanhola Seat, a checa Skoda
e a inglesa Bentley, além da fabricante de caminhões sueca Scania. O mais espantoso
é que a Audi tem uma produção quase cinco vezes menor do que a Volkswagen. En-
tre janeiro e setembro do ano passado, a Volkswagen produziu 4,6 milhões de car-
ros e embolsou 335 milhões de euros. No mesmo período, a Audi obteve 1,172 bilhão
de euros com apenas 950 mil automóveis. Isso resulta num lucro de cerca de mil
euros por modelo fabricado. Só para comparar, nos últimos 12 meses, a inglesa Ja-
guar, uma marca com prestígio acima de qualquer suspeita, agora sob comando do
bilionário indiano Ratan Tata, teve um prejuízo estimado em 600 milhões de euros.

Segundo o pesquisador alemão Ferdinand Dudenhöffer, diretor do centro
de pesquisa automotiva da Universidade de Duisburg-Essen, uma das explicações
para o sucesso está no fato de que a Audi tira partido como ninguém da azeitada
sinergia entre as marcas que formam o conglomerado do qual faz parte. Calcula-
se que o dinheiro economizado com compras e desenvolvimento de produtos em

conjunto some uma bolada de até 700
milhões de euros a cada ano. Essa po-
lítica de compartilhar recursos e cé-
rebros ajudou a cortar um terço dos
custos no projeto do utilitário espor-
tivo Q7, que compartilha peças com
o Porsche Cayenne e o Volkswagen
Touareg, e possibilitou barganhar me-
lhores condições com fornecedores. A
mesma fórmula se repetiu em outros
modelos, como o hatch A3 e os sedas
A4 e A6, e voltará à cena com o Al,
que usará peças do Volkswagen Polo.

"Como faz parte da política do gru-
po que cada marca cuide da sua gestão,
colocamos dinheiro em áreas que nos
permitem fazer produtos cada vez
mais avançados", disse a Época NE-
GÓCIOS o executivo Peter Schwarzen-
bauer, vice-presidente de marketing e
vendas da montadora. Foi usando esse
dinheiro extra que a Audi pôde inves-
tir em novas tecnologias, como moto-
res com injeção direta de combustível



e carrocerias de alumínio, que deram
origem a carros com motores cada vez
mais possantes, mas menos beberrões.
Movido a diesel, com potência de 350
cavalos e carroceria feita de alumínio,
o novo Audi A8 consome 30% menos
combustível do que o Lexus LS 600h,
um carro híbrido que crava os mes-
mos 250 km/h e também acelera de O
a 100 km/h em torno dos 6 segundos.

DE OLHO NA CHINA_
Menos gasto no desenvolvimento de
carros-modelo também está ajudando
a Audi a bancar uma política agressiva
de lançamentos, mesmo em tempos de
crise financeira. Há uma década, havia
apenas oito modelos de carros diferen-
tes da montadora. Hoje, são 26. A in-
tenção da marca é chegar a 40 modelos
até 2015, quando espera produzir 1,5
milhão de automóveis e alcançar a li-
derança de seu segmento. "Por isso, em
vez de demitir funcionários, decidimos
ampliar nossos quadros", afirma Ru-
dolph Stadler, presidente da Audi. Se-
gundo ele, em 2009 a empresa recru-
tou 150 engenheiros e 40 estagiários.

Há ainda o fator China, que no ano
passado desbancou os Estados Unidos
do trono de maior fabricante de auto-
móveis, com seus cerca de 13 milhões
de carros montados. Com presença no
mercado chinês desde o início dos anos
90, a Audi fechou 2009 com quase
159 mil carros vendidos, um resultado
33% maior do que o alcançado no ano
anterior, já considerado fenomenal.
Enquanto outros fabricantes de car-
ros de luxo só agora estão se voltando
para o país, a Audi abriu, em setembro
do ano passado, sua segunda linha
de montagem chinesa, localizada em
Changchun, no nordeste do país. In-
vestiu US$ 1,5 bilhão com o objetivo
de fabricar o utilitário esportivo Q5.

O desafio dos executivos da Audi
será repetir a dose nos Estados Unidos,
considerado o calcanhar de aquiles da
empresa. No ano passado, suas ven-
das somaram 82.716 automóveis no



> Como a Audi conseguiu se sair melhor do que
as rivais BMW e Mercedes-Benz nos últimos dois
anos?_Quando uma empresa acerta mais do que seus
concorrentes, nunca há uma única resposta para o su-
cesso. Decidimos acreditar nas oportunidades, mesmo
em tempos difíceis. Nossa marca soube lançar produtos
com qualidade e em quantidade. Expandimos a produção
em mercados em desenvolvimento, como a China, onde
inauguramos uma fábrica. Apesar da crise mundial, de-
cidimos manter firme a decisão de expandir a linha de
produtos, de acelerar. Nos últimos 12 meses, foram 17
lançamentos. Muitos diziam que produzimos carros para
nichos de mercado que não existem. O fato é que, com as
novidades e mantendo o pé no acelerador, nos mantive-
mos preparados para avançar em participação e vendas.
Até novembro, fomos os líderes no segmento de automó-
veis premium na Europa e alcançamos os melhores re-
sultados da nossa história na China. Crescemos na índia
e no Brasil. Talvez isso explique por que caímos menos do
que os outros, mesmo em uma conjuntura complicada.

>A turbulência econômica do ano passado exigiu
ajustes na produção?_Claro que sim. Em certos perí-
odos de 2009 tivemos de ajustar a produção seguindo a
oscilação das vendas. Mas demissões e encerramento de
linhas nunca fizeram parte da estratégia da Audi, mesmo
quando parecia que a crise seria difícil e ninguém sabia
dizer como 2009 acabaria. Firmamos um compromisso
com nossos funcionários e tivemos alternativas para ba-
lancear a produção em função da demanda. Com horários
flexíveis, procuramos seguir duas prioridades: preser-
var a lucratividade e montar carros cada vez melhores.

> P o r que a Audi decidiu não produzir mais automó-
veis no Brasil, onde chegou a montar o A3 com muito
sucesso?_A chegada da nova geração do A3 na Europa
representou um salto de qualidade e um dilema para a
Audi. Continuar a fazer o carro no Brasil significaria in-
vestimentos enormes. Exigiria recursos que, certamente,
inviabilizariam a lucratividade de um modelo brasileiro.

> F a z e r uma alternativa mais moderna, porém me-
nos sofisticada, do A3 para o Brasil chegou a ser uma
solução cogitada? _Nunca pensamos em fazer um carro
adaptado para os brasileiros que não tivesse o mesmo ní-
vel de excelência que entregamos aos nossos clientes ale-
mães. Dessa forma, a solução foi encerrar a produção bra-
sileira em 2006 e passar a importar modelos da Europa.

> M a s isso não fez a Audi perder mercado e espaço no
mercado brasileiro?_Talvez. Mas não perdemos dinheiro
e isso é o que mais importa para uma empresa de qualquer
segmento: manter um fluxo de caixa positivo. Conseguimos
isso com um volume de vendas mais equilibrado. Em 2001,
95% do que a nossa marca vendeu no Brasil veio do A3 pro-
duzido no Paraná. Hoje, nossas vendas se repartem entre vá-
rios modelos, todos mais caros. Ou seja, estamos ganhando
mais dinheiro. A preços atualizados, o A3 brasileiro deve-
ria custar cerca de R$ 90 mil. Hoje, um modelo importado
é vendido por cerca de R$ 100 mil. O A3 representa apenas
um terço das nossas vendas. A maior parte da receita vem de
modelos mais caros, onde há uma margem de lucro maior.

> C o m o crescer ainda mais no Brasil?_Creio que o su-
cesso virá se a Audi lançar sempre novidades que ocupem
todos os segmentos, do hatchback A3 ao R8, nosso cupê, e
trabalhar firme na qualidade do atendimento pós-venda.
Conheço muito bem o Brasil e sei que seus consumidores
querem ter acesso ao melhor produto. Durante a década de
70, vivi com minha família por seis anos em Nova Fribur-
go [Rio de Janeiro] e compreendo muito bem o país. Mesmo
nos tempos incertos de 2009, foi renovando nossa linha
de produtos no Brasil que fechamos o ano com cerca de 2,3
mil carros vendidos. Nos próximos meses, com a chegada
de novos produtos, como o Al, o compacto para o segmento
premium, deveremos expandir a participação e conquis-
tar novos clientes. Dentro das nossas previsões, deveremos
chegar a S mil unidades vendidas em quatro anos. Se esta
previsão se confirmar, dobraremos nosso volume de ven-
das no mercado brasileiro, sempre com lucro. É um gran-
de erro priorizar volume de vendas em troca de prejuízo.



a marca. Em novembro de 2009, inves-
tiu 90 milhões de euros para comprar
9% das ações do clube de futebol mais
popular do seu país, o Bayern de Muni-
que. É quase o mesmo que possui a Adi-
das, há três décadas uma das principais
acionistas do time. A montadora coloca
dinheiro também no Milan, no Barcelo-
na e no Real Madrid, e participa de ações
promocionais que colocam automóveis
à disposição de craques como Kaká,
Thierry Henry e Ronaldinho Gaúcho.
"Associar o nome da Audi ao esporte é
uma ótima maneira de ligar nossa marca
a valores como desempenho e juventu-
de", disse Stadler, durante a cerimônia de
apresentação da parceria com o Bayern.

A Audi já chegou a ser considerada
uma marca de segunda mão. Arrasada
depois da Segunda Guerra Mundial,
quando sua sede original em Chem-
nitz, na antiga Alemanha Oriental, foi
transferida para Ingolstadt, na Bavá-
ria, acabou arrematada, em 1958, pela
antiga rival Mercedes-Benz. Quatro
anos depois, foi revendida para a
Volkswagen, que nem quis saber dos
seus modelos, como o DKW; com mo-
tor dois tempos, que chegou a fazer
sucesso no Brasil. Durante meses toda
a linha de montagem foi usada para fa-
zer Fuscas - e nada mais. O destino da
Audi começou a mudar com o exílio de
Ferdinand Piëch, hoje o todo-poderoso

da Volkswagen. Em 1972, sem lugar
para mandar na Porsche, a companhia
fundada pelo seu avô, Ferdinand Pors-
che (e cujo controle acionário ele divide
até hoje com seus primos), Piëch foi ser
diretor de desenvolvimento da Audi.

Sob o comando do dirigente, a
equipe do departamento de projeto
começou a virar o jogo, com um carro
clandestino, o Audi 80. Esculpido em
túneis de vento, uma ousadia para a
época, o carro serviu de base para os fu-
turos Passat, modelos que marcaram a
primeira sinergia entre as duas marcas.
Piëch ainda desenvolveu o Quattro, um
sistema com tração nas quatro rodas
que até hoje é um símbolo da marca,
e a carroceria de alumínio inaugura-
da nos carros de série pelo A8. Rica e
moderna, faz tempo que a Audi deixou
de ser o patinho feio. Agora prepara-
se para arrancadas ainda maiores.
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