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País é cotado para
receber fábrica da BMW

Brasil atrai carros de luxo ‘populares’
Marcas premium, com preços acima de R$ 50 mil, lançam versões mais baratas para ampliar o público-alvo e atrair mais consumidores

JONNE RORIZ/AE–25/3/2010

● Mais novidades
A Volvo vai trazer da Europa, no
segundo semestre, duas versões
do sedã S60, T5 e T4, com
preços inferiores ao da atual, a
T6, que custa R$ 169,9 mil.

Cleide Silva

Dos pequenos aos grandes mo-
delos, o segmento de carros
premium está se “popularizan-
do” no Brasil. Marcas de luxo
lançam versões de entrada,
mais baratas que as disponí-
veis no País, para ampliar o pú-
blico-alvo, principalmente en-
tre consumidores que estão as-
cendendo de classe social. A
próxima novidade nessa cate-
goria é a chegada, em maio, do
Mini One, compacto da BMW
que vai custar R$ 70 mil, R$ 10
mil a menos que o Cooper 1.6,
o mais barato à venda hoje.

“É uma popularização, no
bom sentido, mas sem perder o
apelo de carro premium”, diz o
diretor da Mini no Brasil, Martin
Fritsches. Considerado um clás-
sico da indústria automobilísti-

ca, o Mini, fabricado na Inglater-
ra, começou a ser importado pe-
la BMW há dois anos. Vendeu,
até agora, 3,3 mil unidades, nú-
mero inicialmente projetado pa-
ra ser atingido em quatro anos.

Só no primeiro trimestre fo-
ram vendidas 556 unidades, o do-
bro ante igual período de 2010.
Em várias ocasiões, a BMW re-
correu à matriz alemã para des-
viar produtos de outros países,
como Dubai, para atender à de-
manda local. Fritsches espera
vendas de 400 modelos One, de
um total de 2,5 mil unidades do
Mini previstas para este ano. O
One tem motor de 98 cavalos de
potência, enquanto o do Cooper
é de 120, e tem menos opcionais.
O mais caro da linha é o Country-
man, que custa R$ 145,7 mil.

A Mercedes-Benz, dona da
marca Smart, fabricante do úni-
co minicarro à venda no Brasil,
oferece versão mais despojada
por R$ 49,9 mil, chamada de Cou-
pé MHD. Os demais modelos
custam de R$ 61,2 mil a R$ 99,9
mil. Em dois anos, foram vendi-
das 2.784 unidades do carrinho,
sendo 250 neste ano.

No segmento dos pequenos lu-

xuosos, o Volkswagen New Bee-
tle, que custa entre R$ 61 mil e R$
75 mil, vendeu 4.176 unidades
em 2009 e 2010. No primeiro tri-
mestre, foram 196 unidades, an-
te 427 no mesmo período de
2010. O modelo atual deixou de

ser fabricado e apenas está sen-
do vendido o estoque remanes-
cente. Amanhã, a Volkswagen
faz evento na Alemanha, China e
EUA para apresentar o novo Bee-
tle, que também será produzido
no México, de onde deverá ser

exportado para o Brasil.
Outro modelo da gama dos pe-

quenos de luxo, o Fiat 500 (entre
R$ 59,3 mil e R$ 65,5 mil), somou
vendas de 2.093 unidades desde
outubro de 2009, sendo 189 este
ano. O modelo é importado da

Polônia e paga 35% de imposto
de importação, assim como o Mi-
ni e o Smart. Até o fim do ano, o
500 será feito no México e terá o
preço reduzido, pois as importa-
ções do país são isentas.

Modelos maiores. A estratégia
de trazer produtos mais em con-
ta também é adotada para auto-
móveis de grande porte. No fim
do ano passado, a BMW iniciou a
importação do X1. Vendido a R$
119 mil, é o mais barato de uma
família de quatro utilitários-es-
portivos cujos preços vão de R$
R$ 199 mil a R$ 330 mil.

“O X1 já é um dos mais vendi-
dos da marca e tem fila de espera
de três meses”, diz Henning Dor-
nbusch, presidente da BMW do
Brasil. O modelo é menor do que
seus irmãos X3, X5 e X6. Em
2010, a BMW vendeu 8,4 mil car-
ros. Para este ano, o executivo
espera passar de 10 mil.

A Audi lançou este mês o A1,
por R$ 89,9 mil. Antes, o mais em
conta era o A3, por R$ 110 mil. A
lista de preços da empresa vai
até R$ 775 mil (R8 Spyder). A Au-
di vendeu 3,2 mil carros em 2010
e projeta 6,5 mil para este ano.

Em 2010, a Mercedes-Benz co-
meçou a importar da Alemanha
a versão de entrada do sedã Clas-
se C, a 180, por R$ 112,9 mil. Nes-
sa categoria, o mais barato era o
C200 (R$ 175 mil). A Toyota está
trazendo do Japão o utilitário-es-
portivo RAV 4 com tração só nas
rodas dianteiras, por R$ 92,5 mil.
O modelo com tração nas quatro
rodas custa R$ 107 mil.

A coreana Kia também passou
a importar o utilitário Sportage
com tração 4x2 por R$ 83,9 mil,
em paralelo à versão 4x4 (R$
103,4 mil). Em abril, a Volkswa-
gen lançou o sedã mexicano Jet-
ta com motor 2.0 flex por R$ 65,7
mil e deixou de trazer o modelo
2.5, que custava R$ 79,8 mil.

Clássico. Fritches trará o Mini One: ‘É uma popularização, mas sem perder o apelo premium’

O mercado de veículos premium
e de alto luxo, todos importados,
cresceu 50% no ano passado, en-
quanto as vendas totais de auto-
móveis e comerciais leves no
País apresentaram alta de 10,6%
na comparação com 2009. Fo-
ram mais de 38 mil unidades,
sem incluir modelos top trazi-
dos pelas montadoras locais.

A participação do segmento é

pequena diante dos 3,3 milhões
de automóveis e comerciais le-
ves vendidos em 2010. Mas os
números absolutos de vendas
crescem em ritmo mais acelera-
do do que o do mercado total. O
fenômeno se repete também em
outros países, o que leva a consul-
toria (PwC) Pricewaterhouse-
Coopers a prever um gargalo na
produção de modelos premium

nos próximos anos.
Na Alemanha, país que con-

centra as principais marcas do
segmento – Audi, Mercedes-
Benz, Porsche e Volvo –, as fábri-
cas operam com 93% da capaci-
dade instalada e devem produzir
pouco mais de 3 milhões de veí-
culos da categoria luxo este ano,
segundo a PwC.

O sócio-diretor da consulto-
ria, Marcelo Cioffi, diz que, na
China, apenas 3,6% das vendas
de veículos são de modelos pre-
mium, participação que deve
crescer no mesmo ritmo frenéti-
co do mercado automotivo do

país. Nos EUA, onde 13% do con-
sumo é voltado a esse segmento,
a recuperação das vendas está
ocorrendo mais rapidamente do
que se esperava. Na União Euro-
peia, mais estagnada, 15% dos
carros vendidos são premium.

Fábrica local. As empresas es-
tudam se devem ampliar a produ-
ção e o dilema é se a expansão
será local ou distribuída por ou-
tros países. “A marca ‘made in
Germany’ (feito na Alemanha) é
muito forte”, ressalta Cioffi.

A direção mundial da BMW es-
tuda ter uma fábrica na América

do Sul e o Brasil, maior mercado
da região, está entre os cotados.
“A decisão deve ser anunciada
nos próximos meses e o Brasil é
fortíssimo candidato”, diz o pre-
sidente da BMW no País, Hen-
ning Dornbusch.

Se o projeto for aprovado, de-
verá começar em dois anos e ini-
cialmente com a importação de
conjuntos de peças (CKDs) ape-
nas para serem montados local-
mente. A BMW vendeu 22.235
veículos na América Latina e no
Caribe no ano passado (incluin-
do modelos Mini), um aumento
de 51% em relação a 2009. / C.S.

FERNANDO DE
NORONHA
Conquiste este paraíso com a CVC.

Pacotes de 4 e 5 dias com saídas semanais o ano todo

Plantão hoje: das 10 às 14 horas, ligue  4063-5818 - 5532-0888 - 3074-3500 - 4306-8851. Após as 12 horas,
atendimento nos melhores shoppings.

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de Recife. Taxas de embarque e de
preservação ambiental não estão incluídas nos preços. Preços válidos para compras realizadas até um dia após esta publicação. Oferta de
lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Crédito sujeito a aprovação. Foto ilustrativa.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você.

São Paulo Capital:
Centro-Consolação .............................. 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri........................ 3074-3500
Alto da Lapa........................................ 2594-5758
Anália Franco Shop. ............................ 2108-5300
Boavista Shop. .................................... 5547-6477
Bom Retiro ......................................... 3333-4343
Bourbon Shop. ................................... 3892-6868
Brás-Mega Polo................................... 2886-3800
Butantã Shop. .................................... 3722-1188
Campo Limpo Paulista....................... 4812-7275
Casa Verde-Carrefour .......................... 3858-5335
Cursino................................................ 5058-8999
Freguesia do Ó-Extra........................... 3932-0740
Frei Caneca Shop. ............................... 3472-2010
Ipiranga Hiper Carrefour....................... 2062 3922
Itaim Paulista Hiper d´Avó .................. 2567-2801
Heitor Penteado................................... 2361 5852
Horto Florestal .................................... 2261-3878
Ibirapuera Shop. ................................. 2107-3535
Indianópolis-Walmart......................... 2578-1969
Interlagos Shop. ................................. 5563-6300
Itaim-Extra.......................................... 3078-6443
Itaquera Shop. .................................... 2026-6200
Ipiranga .............................................. 2666-3477
Jaguaré-Extra...................................... 3297-8282
Liberdade............................................ 3209-0909
Limão.................................................. 3858-6405
Mooca Shop. Capital............................ 2068-1000
Morumbi Shop. .................................. 2109-4300

Morumbi Pão de Açúcar ..................... 3723-5252
Morumbi Shop-Lj Mundo.................... 5181-7777
Paulista-Top Center............................. 3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar ................. 3755-0070
Santana Shop. .................................... 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ............ 2367-1774
Santo Amaro-Cenesp .......................... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ............................ 5524-9222
Shopping D&D ...................................3043-9347
Shopping Paulista ............................... 3286-0500
Tatuapé Shop. Metrô........................... 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ............................... 3024-0088
Vila Mariana........................................ 2372-2284
Vila Olímpia Shop. .............................. 3045-8677
Grande São Paulo:
Alphaville - Shopping Tamboré........... 2778-9797
Granja Viana ....................................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ......................... 2086-9720
Guarulhos-Poli .................................... 2475-0321
Mauá Plaza Shop. ............................... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ........................ 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar ............................. 4790-2050
Mogi das Cruzes-Centro..................... 4798-2220
Osasco-Continental Shop. ................... 3716-3300
Osasco Hiper Carrefour ........................ 3683-3479
Osasco-Super Shop. ............................ 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. ................ 4979-5006
Sto André-Carrefour Oratório .............. 4997-6880
Sto. André-Rua das Figueiras .............. 4432-3288
São Caetano-Av. Goiás ........................ 3636-3450

S.B Campo-Extra Anchieta .................. 4368-0440
S.B Campo-Metrópole ......................... 2191-3500
S.B.Campo-Rudge Ramos.................... 4362-1502
Taboão da Serra-Hiper d´Avó ............ 4138-8070
Taboão da Serra-Hiper Extra ................4788-1111
Taboão Shop. ..................................... 4787-8212
São Paulo Interior:
Americana........................................... 3645-1210
Araçatuba ........................................... 3621-2575
Araçatuba Shop. ................................. 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .. ................ 3331-3858
Araras ................................................. 3541-4484
Atibaia ................................................ 2427-6597
Barretos .............................................. 3321-0320
Bauru Shop. ........................................ 2106-9494
Birigui ................................................. 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ................... 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .................. 2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão ............... 3396-7002
Caraguá Praia Shop. ............................ 3882-2004
Catanduva Shop. ................................ 3525-2097
Franca Shop. ....................................... 3707-0700
Guarujá-La Plage................................. 3347-7000
Itatiba ................................................. 4524-5536
Itu-Plaza Shopping ............................. 4022-7275
Jacareí................................................. 3962-7070
Jundiaí ................................................ 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ............................. 2136-0800
Louveira .............................................. 3878-4030
Mogi Guaçu......................................... 3818-6993

Olímpia ............................................... 3281-4200
Paulínia Shop. .................................... 3833-5544
Penápolis.............................................3653-7322
Pindamonhangaba ............................. 3642-9432
Pirassununga ...................................... 3561-9661
Poços de Caldas................................... 2101-8100
Porto Ferreira ..................................... 3585-6551
Ribeirão Preto-Extra Hiper.................. 3442-8766
Ribeirão Preto-Fiúsa............................ 3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ........... 2101-0048
Ribeirão Preto-Ribeirão Shopping. ... 4009-1403
Ribeirão Preto-Santa Úrsula ............... 2102-9646
Rio Claro Shop. ................................... 3525-6262
Santos ................................................. 3257-7000
Santos-Balneário................................. 3281-9000
São Sebastião...................................... 3892-5299
S.J. Campos-Colinas ............................ 3913-6700
S.J. Campos-Shop. São José................. 3941-7000
S.J. Campos-Vale Sul ........................... 3878-7000
S.J. Rio Preto-Redentora ..................... 3305-3646
S.J. Rio Preto-Walmart........................ 2137-7000
São João da Boa Vista.......................... 3631-1109
São Vicente-Extra................................ 3579-9000
Sorocaba-Esplanada............................ 3414-1000
Suzano-Centro .................................... 4748-6698
Tatuí ................................................... 3259-3999
Tietê.................................................... 3282-8501
Valinhos Shop. .. ................................. 3929-7700

4 dias com saídas aos domingos
À vista R$ 998, 
ou 10x sem juros de R$ 99,80
Preço para saídas de 29/maio a 26/junho (exceto feriados).

5 dias com saídas às quartas-feiras
À vista R$ 1.298, 
ou 10x sem juros de R$ 129,80
Preço para saídas de 25/maio a 29/junho (exceto feriados).

As belezas naturais de Noronha encantam todos 
os seus visitantes. Um destino obrigatório para quem 
pretende conhecer os mais deslumbrantes pontos 
turísticos do mundo. As praias de águas cristalinas, 
os famosos golfinhos e a rica fauna marinha fazem 
de Noronha um dos melhores lugares do mundo 
para quem gosta de praia, natureza e de praticar 
mergulho.

Incluído nos roteiros: passagem aérea em voos 
exclusivos CVC Recife/Noronha/Recife, com a TRIP, 
hospedagem em pousadas domiciliares selecionadas 
com café da manhã, transporte aeroporto/pousada/
aeroporto, caminhada pela ilha e palestra ecológica.

Consulte tarifas promocionais para trecho aéreo São Paulo/Recife/São Paulo.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 abr. 2011, Economia & Negócios, p. B13.




