
A operação brasileira da Audi re-
gistrou a maior taxa de cresci-
mento da montadora alemã no
ano passado, mas ainda está lon-
ge de entrar no radar das priori-
dades do grupo. O fator mais
preocupante para a empresa
atualmente é o aumento do Im-
posto sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) em 30 pontos per-
centuais, determinado pelo go-
verno federal e que entrou em
vigor dezembro de 2011.Além
disso, o desempenho das subsiá-
rias da China e dos EUA cha-
mam mais a atenção da monta-
dora. “Em razão das apostas em
outros países, o Brasil ficou para
depois”, disse Rupert Stadler,
presidente mundial em respos-
ta a um jornalista que o questio-
nou sobre a possibilidade do
grupo retomar a produção da
Audi na fabrica de Curitiba.

Segundo Peter Schwarzen-
bauer, vice-presidente de mar-
keting e vendas da Audi, a mon-
tadora espera vender 6 mil veí-
culos da marca no Brasil em
2012, contra a expectativa ante-
rior ao aumento do imposto,

que era de 10 mil unidades.
Se a previsão se concretizar,

será um balde de água fria para
a subsidiária - comandada pelo
brasileiro Paulo Kakinoff desde
2009 - e uma interrupção abrup-
ta no ritmo de expansão da em-
presa no país. Em 2011, a Audi

vendeu no Brasil 5.461 veícu-
los, um crescimento de 67% so-
bre o total de 3.266 unidades
vendidas em 2010. Com as ven-
das nesse patamar, fica ainda
mais longe a chance da monta-
dora alemã instalar sua primei-
ra fábrica no Brasil. “Só compen-
sa ter uma planta com uma pro-
dução a partir de 150 mil car-
ros”, diz Schwarzenbauer. Com
o aumento do IPI, os precos dos
veículos da Audi devem ser rea-
justados em até 10%.

O segundo fator que afasta os
olhos dos alemães é que os ad-
ministradores da Audi estão em-
penhados em avançar, sobretu-
do, nos Estados Unidos e na Chi-
na. A subsidiária americana ven-
deu 117,5 mil carros no ano pas-
sado. Os chineses compraram
mais de 313 milAudis - volume
60 vezes maior do que o total
vendido no Brasil. O gigantismo
motivou a Audi a decidir cons-
truir sua segunda fábrica na Chi-
na,em Foshan - a cerca de 3 mil
quilômetros da outra planta, ins-
talada em Changchun.

Até 2015, a Audi quer chegar
ao topo das vendas de carros da
marca premium. Ano passado,
já conseguiu tomar a segunda
posição no ranking da Mercedes-
Benz. Sua estratégia é acelerar
os lançamentos de modelos e
construir uma fábrica na Ameri-
ca do Norte. A empresa diz que
ainda não decidiu onde será ins-
talada a nova planta, mas o mer-
cado aposta no México. ■ A re-
pórter viajou a convite da Audi

A Audi deve entrar mais agressi-
va na competição das 24 horas
de Le Mans, uma das disputas
automobilísticas mais tradicio-
nais do mundo, realizada na
França desde 1923. Trata-se de
uma prova de resistência, em
que equipes de pilotos se reve-
sam dia e noite para percorrer
um circuito de 13.650 metros
em estradas que circundam o au-
tódromo de Le Mans. O objetivo
da competição é contribuir para
a inovação de tecnologias que
possam ser desenvolvidos em
automóveis de passeio.

Sua arma é o Audi R 18
e-tron quatrro, o primeiro car-
ro híbrido movido a motores
diesel e elétrico, com tração
nas quarto rodas. O sistema jun-
ta o motor TDI, montado atrás
para mover as rodas traseiras, e
motores elétricos instalados na
frente para as rodas dianteiras.
Esse modelo é mais leve do que
o carro usado na temporada an-
terior do Le Mans. “O carro per-
mitirá fazer o circuito comple-
to de forma mais eficiente”,
diz Wolfgang Ulrich, chefe da
equipe da Audi em entrevista
ao BRASIL ECONÔMICO, na sede do
grupo em Ingolstadt, na Alema-
nha. “Cada peça foi desenvolvi-
da para trabalhar perfeitamen-
te e fazer o carro ser cada vez
mais competitivo”.

A Audi preparou outra novi-
dade para a próxima temporada
em Le Mans: a empresa vai cor-
rer com quatro carros pela pri-
meira vez desde que iniciou a
participação nessa prova, há 13
anos. Em 2011, a Audi levou três
carros para as pistas. Doze pilo-
tos vão se alternar na direção
dos veículos nas 24 horas de cir-
cuito. A montadora vai tentar
conquistar a competição pela
décima primeira vez. Em 2011, a
alemã levou a melhor numa
emocionante disputa com a Peu-
geot, em que dois acidentes tira-
ram dois dos seus carros da pro-
va. O terceiro veículo conquis-
tou a vitória, com 13 segundosà
frente do vice. ■ D.C.

As vendas de automóveis, co-
merciais leves, caminhões e ôni-
bus totalizaram 249,5 mil unida-
des em fevereiro, o que signifi-
ca queda de 9% em relação ao
mesmo período do ano passa-
do, segundo dados divulgados
pela Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Automoto-
res (Fenabrave).Em relação a ja-
neiro o recuo foi de 7%. A enti-
dade leva em consideração o nú-
mero de veículos emplacados.

De acordo com a Fenabrave,
separadamente as vendas de au-
tomóveis e comerciais leves so-
maram 235,9 mil unidades em
fevereiro, o que representa que-
da de 8,85% em relação ao mes-
mo período do ano passado.

Já os emplacamentos de cami-
nhões e ônibus, no mesmo pe-
ríodo, mostraram recuo de
11,12% na comparação anual.

O número de dias úteis no
mês - apenas 19 - prejudicou o
movimento nas vendas das con-
cessionárias. No entanto, se
não houvesse a diferença de 3
dias a menos em relação a feve-
reiro de 2011, o mercado cresce-
ria 8,46%, de acordo com cál-
culos d a entidade.

Fiat lidera
Ainda de acordo com a entida-
de, a Fiat foi a líder do mercado
no mês passado, com 23,45%
do total, seguida de perto pela
Volkswagem, com 23,14%. A
General Motors, por sua vez, fi-
cou com uma fatia de 18,44%
do mercado, enquanto Ford e
Renault tiveram, respectiva-
mente, fatias de 9,59% e 7,09%
em fevereiro.

A entidade manteve as pers-
pectivas de crescimento para
2012. Para os segmentos de auto-
móveis e comerciais leves, espe-
ra-se aumento de 4,50% nos
emplacamentos comparado a
2011, enquanto caminhões deve-
rão mostrar evolução de 9,6%.

Para ônibus, a estimativa é de
um crescimento de 14,3%.

A Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea) deve divulgar
seus resultados oficiais nos pró-
ximos dias.

O segmento de duas rodas re-
gistrou queda de 5,34% em feve-
reiro no comparativo com janei-
ro. Foram emplacadas 134.642
unidades contra 142.239 motos,
respectivamente. Em relação a
fevereiro de 2011, este setor apre-
sentou retração de 7,34%. ■ Reu-
ters, com redação
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Audi prioriza EUA e China e
adia plano de fábrica no Brasil

Marca aposta
em híbrido
em Le Mans
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Citrovita para unidade de Matão (SP)

Montadora disputa a tradicional
competição com carros movidos
a diesel e motor elétrico

Chip Chipman/Bloomberg

Aumento de IPI para carros importados reduziu expectativa de vendas da marca para 2012

DESEMPENHO

Venda de
carros cai 9%
em fevereiro

A Citrovita Agro Industrial Ltda. informou ontem que sua unidade
de Matão, no interior de São Paulo, não irá operar no processamento
da safra 2012/2013. De acordo com o comunicado, a suspensão
é “em função das previsões quanto ao tamanho da próxima safra
de laranja”. Com a decisão, 70 funcionários da unidade foram
dispensados na última terça-feira, dia 28, disse a Citrovita no
comunicado distribuído por e-mail.

VELOCIDADE MÁXIMA

Venda mundial de carros das três principais marcas alemãs 
de luxo em 2011

Fonte: empresas 

1,3 milhão
AUDI

1,2 milhão
MERCEDES-BENZ

1,6 milhão
BMW

Stadler,presidente
dacompanhia: “Brasil
ficouparadepois”
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2, 3 e 4 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 17.




