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Diferentes, exclusivos e caros.
Cada vez mais, veículos com es-
sas características atraem a aten-
ção do consumidor brasileiro
trazidos pelas montadoras aten-
tas ao bom momento econômico
do país. A francesa Bugatti foi
uma que aproveitou a 26ª edição
do Salão Internacional do Auto-
móvel para avisar sobre seu iní-
cio de operação no Brasil. Fechou
parceria no mercado local para
expor seus veículos no país. Com
atuação em 34 países, a marca
ingressou recentemente também
no Canadá e na Índia.

Os veículos da Bugatti não
saem por menos R$ 7,7 milhões,
considerando taxas de importação
em geral, e somente são produzi-
dos sob encomenda. Mesmo as-
sim, o diretor de vendas para as
Américas, John Hill, afirma que o
mercado brasileiro terá movimen-
to significativo. “O perfil do clien-
te da Bugatti é de executivos e co-
lecionadores, entre 30 e 70 anos,
que buscam diferenciais e têm di-
nheiro para isso. O Brasil é um país
de destaque no mundo e não po-
deríamos deixar de participar
deste crescimento. Além disso, é
uma porta de entrada para os ne-
gócios na América Latina.”

Hill não faz previsão de vendas
no país para o primeiro ano de
atuação, mas garante que já há
encomendas na América Latina.
Os negócios da empresa estão
distribuídos pelo Oriente Médio
(30%), Europa (30%), América
do Norte (30%) e China (10%).
“Cerca de 60 carros são vendidos
anualmente, temos a exclusivida-
de como objetivo principal.”

No Brasil, a Bugatti firmou
parceria com a British Cars. “Faz
parte da estratégia da companhia
trabalhar com parceiros, a fim de
aproveitar a estrutura e a expe-
riência dos aliados.” A aposta para
2011 é o Veyron Grande Sport, que
custa € 1,4 milhão (R$ 3,3 mi-
lhões fora taxas) e entre os atri-
butos acelera de 0 a 100 km por
hora em 2,5 segundos.

Land Rover cresce
A inglesa Land Rover também
aposta no potencial do Brasil, hoje
o sétimo mercado da marca. O

objetivo é fazer com que se torne o
quarto mais rentável em cinco
anos. Este ano, a empresa prevê
vender 6 mil veículos no país. “O
número poderia ser maior, cerca
de 7 mil, se não tivéssemos tido
falta de produto. Com a crise
mundial em 2008, as fábricas re-
duziram o ritmo e ninguém espe-
rava que a retomada viesse tão rá-
pido”, diz Dmitry Kolchanov, di-
retor de operações da Land Rover.

Para elevar as vendas no Brasil,
3,5% do total da companhia, a
Land Rover vai ampliar o número
de concessionárias de 29 para 35
em 2011. Hoje, a companhia co-
mercializa cinco modelos no país,
mas a partir de 2011 entra em cena
o Range Rover Evoque, que será
lançado simultaneamente em 160
países e ainda não tem valor defi-
nido. Os preços da marca variam
de R$ 115,9 mil até R$ 400 mil.

A Audi, que hoje é a terceira no
ranking de veículos premium no
Brasil, também tem previsões po-
sitivas e espera dobrar o volume
vendido para 6,5 mil carros no
próximo ano. Em 2010, devem ser
3,2 mil. O presidente da subsidiá-
ria brasileira, Sergio Kakinoff,
disse que a empresa entrará em
2011 com um portfólio contendo
30 modelos, muito diferente de
2009, quando seu mix era de 17
automóveis. “Além disso, vamos
reforçar nossa rede de concessio-
nários para cobrir todo o territó-
rio nacional. A expectativa é ter
29 revendas Audi no país e nos
próximos dois anos vamos elevar
em pelo menos 20% ao ano a
abertura de concessionárias.” Até
o final deste ano, a marca terá
uma rede de 22 revendas.

Ao Salão de São Paulo a Audi
trouxe o A1, um hatch com mo-
torização 1.4 litro que marca a
entrada no segmento de carros
abaixo de R$ 100 mil. O modelo
deverá custar em torno de R$ 90
mil. “Com esse carro damos
uma acelerada em nossas ven-
das, já que este é um dos seg-
mentos que mais vendem den-
tre os automóveis de luxo. A ex-
pectativa é que do crescimento
previsto para a companhia no
próximo ano, 50% das vendas
sejam representadas pelo A1.”

Mercedes-Benz, BMW e Audi
lideram no segmento e devem
vender juntas 18 mil carros neste
ano, segundo Kakinoff. ■

Mercedes-Benz,
BMW e Audi devem
vender 18 mil
veículos no país
este ano, segundo
o presidente da
Audi no Brasil,
Sergio Kakinoff

LUXO

R$ 7,7 mi
é o valor necessário para se
adquirir o modelo mais barato
da Bugatti no Brasil. O preço
dos veículos, que são produzidos
sob encomenda, é acrescido de
taxas de importação. Na Europa,
o preço fica em € 1,4 milhão.

DISTRIBUIÇÃO

30%
dos negócios da Bugatti estão no
Oriente Médio. A montadora
também tem 30% na América do
Norte, 30% na Europa e 10% na
China. Com a presença no Brasil, a
Bugatti estreia na América Latina.

VENDAS

6 mil
carros da Land Rover devem ser
comercializados no Brasil em
2010. O número poderia alcançar
as 7 mil unidades, mas faltou
produto no mercado em
decorrência da retomada mais
rápida da economia nacional.

REDE DE REVENDA

29
é o número atual de pontos de venda
da Land Rover no Brasil. A meta da
companhia é terminar o ano de 2011
com lojas espalhadas pelo país.
Os preços dos produtos da marca
variam de R$ 115,9 mil a R$ 400 mil.

“O Brasil é um país de
destaque no mundo e não
poderíamos deixar de
participar deste crescimento.
Além disso, é uma porta
de entrada para os negócios
na América Latina”

John Hill
Diretor de vendas
para as Américas
da Bugatti

Marcas que já estão no país, como Audi e Land Rover, aumentam vendas, enquanto
a francesa Bugatti faz parceria para expor seus veículos no mercado local

Carro de luxo seduz o
consumidor brasileiro

Audi A1: primeiro carro
da marca com preço
inferior a R$ 100 mil

Range Rover Evoque:
lançamento simultâneo
em 160 países

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 out. 2010, Primeiro Caderno. p. 18.
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