
Enquanto a Audi acelera os pla-
nos no Brasil e começa a ver as
marcas concorrentes pelo retrovi-
sor no país, o cenário mundial é
ainda mais disputado. BMW e
Mercedes-Benz apostam na pul-
verização de mercados para ame-
nizar o mau desempenho das ven-
das na Europa, que ainda amarga
efeitos de uma crise econômica.

A BMW, a maior fabricante
do mundo de carros de luxo, te-
ve resultado maior que o espera-
do por analistas no primeiro tri-

mestre. A empresa superou o en-
fraquecimento na Europa com o
aumento das vendas na China,
mercado que ultrapassou os Es-
tados Unidos e se tornou o prin-
cipal da empresa.

O lucro antes de juros e im-
postos (Ebit) subiu 19% para
US$ 2,8 bilhões no primeiro tri-
mestre. No mesmo período, a
BMW contabilizou vendas glo-
bais de 425.528 carros, alta de
11,2% em comparação ao mes-
mo intervalo de 2011. As vendas
na China saltaram 37%.

A briga entre as marcas ale-
mãs promete esquentar e a
BMW disse que espera atingir

um novo recorde de volume de
vendas em 2012.

A Audi aparece logo depois
da BMW no ranking mundial de
vendas de carros de luxo. A mar-
ca vendeu 346 mil unidades no
trimestre, 18% a mais do que
em 2011. O lucro operacional su-
biu 27% no período e alcançou
¤ 1,4 bilhão.

A Mercedes-Benz aparece
em terceiro lugar no ranking
com vendas de 338.300 unida-
des no trimestre, alta de 9% em
relação ao mesmo período de
2011. A receita do intervalo au-
mentou 8% e atingiu os ¤ 14,9
bilhões. ■ Michele Loureiro

As vendas da alemã Audi no Bra-
sil cresceram 42% no primeiro
trimestre de 2012 sobre igual pe-
ríodo do ano passado. A faça-
nha fica ainda maior diante do
desempenho de concorrentes
do segmento premium, como
Mercedes-Benz e BMW, que pra-
ticamente não deslancharam de
um ano para cá.

Porém, o resultado poderia
ter sido bem melhor, caso o re-
médio aplicado pelo governo pa-
ra conter o avanço dos carros im-
portados não tivesse sido ”forte
demais”, de acordo com Paulo
Kakinoff, presidente da Audi
no país em entrevista exclusiva
ao BRASIL ECONÔMICO (veja na pág.
ao lado). Desde o fim do ano pas-
sado, vigora a alta de 30 pontos
percentuais no Imposto de Pro-
dutos Industrializados (IPI) pa-
ra modelos produzidos fora do
Brasil, Mercosul e México, o que
teria intimidado potenciais no-
vos consumidores.

Investimento quadruplicado
Apesar do aumento do tributo,
a boa performance tem chama-
do a atenção da matriz. Prova
disso são os investimentos lo-
cais em marketing, que quadru-
plicaram desde que Kakinoff
assumiu a presidência da mar-
ca no Brasil, há pouco menos
de três anos.

O executivo, de 37 anos, é o
primeiro brasileiro a ocupar tal
posição — antes de assumi-la,
passou dois anos em Berlim, co-
mo chefe de Desenvolvimento
e Vendas da Volkswagen, dona
da Audi. Coube a ele a missão de
recolocar a Audi entre as mar-
cas de luxo mais cobiçadas do

país, um mercado que, em
2009, começava a registrar o in-
gresso cada vez maior de car-
ros importados.

Pelo retrovisor
O país também deve contri-
buir de forma significativa pa-
ra que a Audi alcance, até
2015, a liderança global no mer-
cado premium. Hoje, a monta-
dora está em segundo lugar,
atrás da conterrânea BMW e à
frente da também alemã Merce-
des. Para atrair a atenção da
clientela local, a Audi tem en-
tre as estratégias encher de no-
vidades suas concessionárias.
Só neste ano, promete Kakino-
ff, a marca trará 17 lançamen-
tos, entre modelos novos e ver-
sões especiais.

Há três anos, o Brasil era o
28º maior mercado da Audi. Ho-
je, está na 17ª colocação. Segun-
do o entusiasmado Kakinoff, o
ritmo de crescimento, de galgar
três a quatro posições por ano,
deve ser mantido. Apesar desse
avanço, o Brasil não figura entre
os planos de expansão indus-
trial da Audi, que recentemente
anunciou a abertura de uma fá-
brica no México.

Para que saia do papel, uma
fábrica completa deve ter capa-
cidade de produção em torno
de 100 mil unidades anuais. Ho-
je, a soma das vendas das mar-
cas alemãs premium no Brasil é
de 30 mil unidades. ■

Ana Paula Machado
amachado@brasileconomico.com.br

COMÉRCIO

Fnac prevê crescimento de 20%nas vendas
de suas lojas físicas e alta de 40% no site

EXPANSÃO

Showcolate esperacrescimento de 30%
com a abertura de 20 quiosques de fondue

Divulgação

Disputa mundial requer
pulverização de mercados

Alexandre Rezende

Audi acelera
no trimestre e
faz Mercedes
comer poeira

Para fugir da crise europeia,
Audi, BMW e Mercedes-Benz
ampliam área de atuação

A Showcolate, rede de franquias de quiosques de fondue de chocolate,
inaugurou seis franquias entre os meses de março e abril de 2012
e prevê um crescimento de 30% até o final do ano. No período serão
abertos um total de 20 quiosques. A empresa possui 45 unidades
espalhadas por shopping centers de todo o Brasil. A rede comercializa,
por mês, 15 toneladas de chocolate e 30 toneladas de frutas.

As vendas para o Dia das Mães na Fnac, varejista francesa de produtos
ligados à cultura e à informação, devem ter crescimento de 20%
na comparação com a mesma data do ano passado. As vendas pelo
site da companhia devem ter alta em torno de 40%. “Livros e discos
ainda são opções de presente muito procuradas”, afirma Paula Reis,
diretora de comunicação e marketing da Fnac Brasil.

País faz parte da
estratégia para
chegar à liderança
global do mercado
premium até 2015

EMPRESAS

Com vendas 42% maiores no Brasil,
marca de luxo da Volks ultrapassa
a rival alemã e encosta na líder BMW

Kakinoff, daAudi: remédioamargodogovernocontra importadosnãomudaplanosdamarca
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 18.




