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O paulista Marcelo Macedo sempre foi fã de carros importados. Mas alguns não apareciam no 
Brasil porque a demanda no exterior não permitia sobras para exportação. Caso do Mini 
Cooper, um modelo que nasceu nos anos 40, fabricado na Inglaterra. No ano passado, esse 
carro começou a entrar no mercado brasileiro. Marcelo foi um dos primeiros a conseguir uma 
unidade da versão conversível.  
 
O Mini é o tipo de carro de capricho, como costumam falar no mercado. Marcelo queria o carro 
para passear no fim de semana. A sensação da capota aberta nas curvas da via Anchieta, no 
caminho para a praia, é inesquecível, diz ele.  
 
Com o aumento da oferta de importados, surgiu também a categoria de carros que, apesar de 
pequenos, são confortáveis e luxuosos. A Audi se prepara para lançar aqui o seu A1 para 
disputar a faixa dos consumidores do Mini. "Estamos trazendo modelos de novas categorias, o 
que permite agregar cada vez mais consumidores", afirma o presidente da Audi, Paulo Sérgio 
Kakinoff.  
 
Além disso, com o câmbio favorável e estável, muitas marcas estão incrementando os 
automóveis. Caso da Chrysler, que se prepara para lançar o PT Cruiser mais equipado, ao 
preço de R$ 69 mil. Uma versão vendida a R$ 56,9 mil no ano passado esgotou-se em pouco 
tempo. 
 
As vendas de marcas sem fábricas no Brasil cresceram 42% em 2009, num total de 43,3 mil 
unidades. O número de marcas subiu de 13 para 18, com destaque para chinesas, como a CN 
Auto. "Estamos trazendo veículos (a van Towner) a preços que aqui equivalem a picapes 
usadas", afirma o diretor comercial Humberto Gandolpho. Todos querem aproveitar o aumento 
da demanda no Brasil. "Não adianta ter um bom produto se a economia do país não 
acompanha", diz Martin Fritsches, diretor da Mini. 
 
Mas a fatia de vendas das marcas sem fábricas no país ainda não alcançou nem 2% do 
mercado brasileiro. Além da produção nacional, as montadoras com fábricas no país também 
são as que mais importam - em 2009, foram responsáveis por 90% da internação de veículos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 08 jun. 2010, Empresas, p. B8. 


