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A montadora alemã Audi vive seu melhor momento no Brasil. Com expectativa de crescer 
100% este ano, Paulo Kakinoff, presidente da empresa, fala nesta Entrevista como pretende 
atingir a liderança do segmento premium até 2015. A meta da empresa é ter 44 modelos 
disponíveis no mercado. Hoje, são 33, contra 17 de 2009. Para 2011, o principal lançamento é 
o Audi A1, que será comercializado por R$ 89.900,00, primeiro modelo da montadora que 
custará menos de R$ 100 mil. A marca também tem investido alto nas mídias interativas. 
Semana passada, lançou aplicativo para tablets e tem apostado na força da internet como 
meio de interação com seu consumidor. 
 
A Audi coloca no mercado esta semana o A1, qual a importância deste lançamento? 
 
É o principal lançamento da marca para este ano. Nossa estratégia tem início na próxima 
terça-feira (10) com a realização de um grande evento, em que o modelo será exposto de uma 
forma dinâmica, interativa e inusitada. Vale lembrar que a Audi começou a trabalhar o modelo 
em 2010. Na ocasião, foi lançada no mundo inteiro uma série de seis episódios com o Justin 
Timberlake, apresentando o carro. A ideia já era criar uma plataforma de comunicação. Nos 
vídeos, o novo modelo era revelado aos poucos, gerando um conteúdo lúdico. 
 
Especificamente para o Brasil, quando a estratégia teve início? 
 
No Salão do Automóvel do ano passado fizemos a van premier e iniciamos a pré-venda, com 
carros que foram trazidos da Alemanha para que os concessionários pudessem fazer a 
demonstração. As primeiras entregas começaram a ser feitas na semana passada. Também 
criamos uma página no Facebook, que hoje conta com 25 mil fãs. Lá, passávamos informações 
do novo modelo e já recebíamos as primeiras impressões dos clientes sobre o carro. 
 
Haverá campanha de divulgação? 
 
Teremos forte campanha de mídia impressa e algumas ações regionais. Criamos uma área 
móvel, a AreA1, que será montada em diversas capitais do País, como Rio de Janeiro, Curitiba 



e Belo Horizonte, onde haverá um show room e uma pista de teste, para que o novo modelo 
seja testado de forma impactante. Vai acontecer ao logo do ano. 
 
A responsável pela campanha é a AlmapBBDO? 
 
Sim. A Almap trabalha toda a comunicação e propaganda. E está com a gente desde que a 
Audi iniciou as operações no Brasil, em 1994, por meio da parceria com a Senna Imports. E 
com certeza a agência é uma das principais responsáveis pelo sucesso da marca no Brasil. 
Tanto no posicionamento, como na construção da imagem. É mais do que um parceiro 
estratégico, é um dos membros do nosso comitê de decisão e de gestão de negócios, tamanha 
sua importância e competência. 
 
Em termos de negócio, como o senhor avalia a Audi nos últimos anos? 
 
Considerando o crescimento percentual, a Audi vive sua melhor série histórica. De 2008 para 
2009, o crescimento foi de 42%. De 2009 para 2010, 62%. Este ano, já encomendamos para a 
matriz o dobro dos carros que pedimos ano passado. Por isso, podemos afirmar que teremos 
um crescimento de, no mínimo, 100%. Queremos e vamos continuar crescendo de forma 
significativa nos próximos anos, mas é difícil precisar o quanto. 
 
A que o senhor atribui esse crescimento? 
 
Isso tem acontecido porque a Audi tem investido muito no mercado nacional e, principalmente, 
na ampliação do seu portfólio. Em abril de 2009, tínhamos 17 modelos. Hoje, estamos 
apresentando 33. Se contar esse período, podemos dizer que temos um carro novo a cada 45 
dias. 
 
Para os próximos anos, a marca deve manter essa performance? 
 
Queremos continuar a manter esse ritmo por mais dois anos. E o resultado disso é a 
participação em mais segmentos. Quanto maior nossa presença com modelos diferenciados, 
mais chance de crescimento do volume de vendas. 
 
O crescimento da economia também é preponderante para esse resultado? 
 
Sem dúvida, temos cada dia mais consumidores com poder aquisitivo para adquirir um veículo 
desse porte. 
 
Mas Audi continua sendo um carro aspiracional? 
 
É aspiracional para a maior parte do mercado, uma vez que são carros voltados para a classe 
A. Nosso portfólio de produtos inicia-se com carros a partir de R$ 110 mil. Porém, o A1 será o 
primeiro carro importado da Audi com valor abaixo dos R$ 100 mil, custará R$ 89.900,00. Mas 
ainda assim é um valor alto, quando comparado à média de preços dos carros comercializados 
no Brasil. 
 
Quanto do mercado as marcas premium representam? 
 
Se somarmos apenas as marcas alemãs (BMW, Mercedes e Audi), apenas 0,7% das vendas do 
mercado total. Por isso, é sim aspiracional, mas para os consumidores que têm o poder 
aquisitivo de adquirir carros desse porte, a marca Audi tem um posicionamento muito claro, 
combina sofisticação com esportividade e progressividade. Para nós, é muito importante 
sermos os primeiros em ações de marketing e com forte presença nas mídias interativas. É 
quase uma obsessão da marca estar em todas as frentes de comunicação. A Audi é uma das 
marcas com maior quantidade de patentes de inovações tecnológica do segmento 
automobilístico. 
 
O Audi A3 é uma das marcas mais tradicionais da empresa. Como estão as vendas do 
modelo atualmente? Qual o carro-chefe? 



 
Hoje, o A3 é muito mais sofisticado do que antigamente, quando chegou a ser produzido no 
Brasil. O novo modelo foi lançado há três anos e traz um abismo em relação ao modelo 
anterior. É o segundo modelo mais vendido da marca, o primeiro é o A4. 
 
Qual a participação específica da Audi no mercado? 
 
A Audi tem 20% do mercado premium, antes do lançamento do A1, que deve impulsionar 
muito nosso percentual, especialmente porque será o primeiro modelo da marca abaixo de R$ 
100 mil. E nossos competidores diretos já têm modelos nessa faixa de preço. 
 
Com esse lançamento, a marca consegue atingir a liderança do segmento? 
 
Não, porque ainda não temos o maior portfólio de produtos. E é por conta disso a nossa 
corrida para ampliar o portfólio e estar presente onde os concorrentes já estão. Ainda nos 
faltam modelos para isso. Um deles é o Q3, que será lançado ano que vem no Brasil, um 
utilitário esportivo de porte médio do segmento premium, um dos que mais crescem. 
 
O objetivo é chegar a quantos modelos? 
 
Queremos ter 44 modelos até 2014. 
 
Qual o líder do segmento? 
 
Varia entre Mercedes e BMW, uma disputa acirrada. A médio e longo prazo deve haver um 
equilíbrio entre as três marcas, como acontece no mercado mundial. Temos planejamento de 
alcançar a liderança até 2015, mas com certeza será por uma margem pequena. 
 
A Audi está lançando um aplicativo para tablet. Como a empresa trabalha as novas 
mídias? 
 
Temos um cronograma de lançamento nas diversas plataformas de comunicação e esse 
lançamento faz parte dessa estratégia. O que a marca pretende é buscar uma interação cada 
vez maior com os seus consumidores, seja por meio das mídias digitais, redes sociais e, agora, 
tablet. Ao mesmo tempo em que as plataformas de comunicação estão se ampliando, a 
montadora também está variando a forma de se comunicar, desde o site adequado para uso 
mobile, até ferramentas próprias para configuração e comercialização dos nossos produtos. 
 
O que estará disponível nessa nova plataforma? 
 
O conteúdo da Audi Magazine, a Audisfera, que é um agregador de conteúdo da marca, além 
dos produtos, que serão apresentados de uma forma bastante inovadora. Por lá, o consumidor 
vai poder visualizar um catálogo dos produtos, que será totalmente customizado e interativo. 
No caso do Audi A1, será possível escolher a cor do carro, modelo de roda, de aro, entre 
outros. O consumidor poderá configurar o carro que será pedido, incluindo os mínimos 
detalhes. Ao mesmo tempo, também poderá aprender sobre a funcionalidade do modelo. 
 
Qual o objetivo da novidade? 
 
O objetivo é ampliar todas as informações sobre a Audi e disponibilizá-la em diversas 
plataformas. Além de ser uma nova maneira de vender o carro. 
 
O meio digital hoje é uma realidade. De que forma a montadora trabalha as redes 
sociais, por exemplo? 
 
De várias formas, a principal delas é por meio de um personagem virtual, lançado há um ano, 
que interage com o consumidor. O nome dele é Guto Klein, um personagem fictício, criado no 
Brasil, que basicamente tem as características da Audi como se ele fosse uma pessoa. Guto 
possui os mesmos gostos, estilos de vida, paixão por automóveis. A ideia é que ele esteja 



presente em vários meios, interagindo de uma forma pró-ativa e ouvindo o que o consumidor 
tem a dizer. Entre outros pontos, Guto divulga as ações da Audi e fala de toda a parte 
institucional e corporativa da marca. Mas também responde às solicitações dos consumidores. 
Recentemente, falamos da preparação do lançamento do A1, que vai acontecer esta semana. 
Mostramos imagens de testes do carro e outras curiosidades. O objetivo é abastecer os 
interessados com as informações inéditas. 
 
Que tipo de retorno esse tipo de ação oferece para a marca? 
 
Com certeza é uma via bidirecional. Por meio do Guto, por exemplo, temos 40% do total do 
contato que é feito do cliente com a marca, por meio digital ou virtual. 
 
Qual a importância da Audi Magazine para a empresa? 
 
Hoje, é a principal plataforma de comunicação do ponto de vista de conteúdo. É um privilégio 
falar com 30 mil pessoas todos os meses, levando informações que representam valores da 
marca, princípios, novidades. São em média 80 páginas falando da marca para as pessoas que 
estão realmente interessadas. 
 
E quem a recebe? 
 
A revista é enviada gratuitamente para o comprador da Audi, durante 24 meses. Depois, ele 
manifesta o interesse de continuar recebendo, por meio de assinatura. Temos também 
formadores de opinião, clientes da Audi, que também são consumidores da marca. É uma 
publicação bimestral e o conteúdo é gerado por uma confraria de personalidades como Alex 
Atala e JR Duran, por exemplo. As edições são temáticas. Este mês, é “Expectativa” e começa 
a circular dia 10, quando será o lançamento do A1. Agora, esse conteúdo será levado para o 
tablet e será a primeira revista customizada do segmento automotivo a fazer isso no Brasil, 
com conteúdo gratuito. 
 
Quando deve começar? 
 
A edição de maio já está disponível. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 9 maio 2011, p. 17.  


