
A alemã BMW aumentou sua li-
derança no mercado de carros
de luxo em novembro sobre a
Audi e a Mercedes Benz graças à
demanda pelos compactos X1 e
os sedãs da série 3. As vendas de
carros de marcas controladas
pela BMW tiveram alta de 26%
no mês passado, para 145,4 mil
unidades. No mesmo período, a
conterrânea Audi, da Volkswa-
gen, registrou vendas de 123
mil unidades (alta de 11%) en-
quanto a Mercedes Benz teve
uma alta de apenas 5,7% das
vendas, para 120,3 mil.

As três maiores companhias
de carros de luxo da Europa es-
tão compensando a queda nas

vendas na Europa com o movi-
mento na China e nos Estados
Unidos. BMW, Mercedes e Audi
estão esperando recordes de co-
mercialização neste ano, en-
quanto as demais montadoras
europeias, de produção em
massa, devem amargar o pior
desempenho dos últimos 17
anos.

“Nosso portifólio atraente de
produtos continua registrando
uma alta demanda em todo o
planeta”, disse Ian Robertson,
vice-presidente de vendas da
montadora. “Estamos fabrican-

do carros que o público deseja.
Graças a esta estratégia, deve-
mos bater recorde de vendas
em 2012 e encerrar o ano como
a maior montadora de carros de
luxo do mundo novamente”.

No acumulado entre janeiro e
novembro, a BMW comer-
cializou 1,39 milhão de veículos,
uma alta de 11% em comparação
com o mesmo período do ano
passado. Já a Audi cresceu 13%,
somando 1,39 milhão de unida-
des. A Mercedes Benz, por sua
vez, teve uma alta de 5,1% no
acumulado do período, comer-
cializando 1,19 milhão de car-
ros. Vale lembrar que a BMW e a
Audi já ultrapassaram as vendas
de todo o ano de 2011. Já a Merce-
des tem que comercializar 84
mil unidades para ultrapassar os
números obtidos no ano passa-
do. A montadora alemã tem per-
dido mercado na China nos últi-
mos meses. ■

AUTOMÓVEIS

GM pretende fechar fábrica na Alemanha

A Maserati, a fabricante de car-
ros de luxo controlada pela Fiat,
vai redobrar os esforços para au-
mentar as vendas em oito vezes
em relação ao volume atual e
competir pela preferência do
público fã de esportivos de lu-
xo. A companhia acaba de lan-
çar a nova versão de seu sedã
Quattroporte.

A sexta geração do modelo,
que tem quatro portas, fez sua
estreia ontem em Nice, na Fran-
ça. O carro pode chegar a 307
quilômetros por hora. Por ser
100 quilos mais leve e ter uma
tecnologia bem mais avançada
que o modelo anterior, o reno-
vado Quattroporte consome
20% menos combustível.

“O novo Quattroporte repre-
senta o começo de uma revolu-
ção industrial para a Maserati,
disse Harald Wester, principal
executivo da marca.

A divisão da montadora italia-
na espera vender 15 mil unida-
des do Quattroporte só em 2013.
O carro deverá custar ¤ 150 mil
no mercado europeu e deve
competir numa fatia de merca-
do que tem como principal re-

presentante o Panamera, produ-
zido pela Porsche.

O Quattroporte encabeça a
lista de seis lançamentos que a
Maserati fará nos próximos qua-
tro anos, incluindo o utilitário
esportivo Levante e um sedã de
pequeno porte chamado Ghibli.
a meta da Maserati é aumentar

as vendas da montadora italia-
na, com sede em Modena, dos
6,1 mil unidades no ano passa-
do, para pelo menos 50 mil.

Volta por cima
A expansão da Maserati é cru-
cial para os planos do presiden-
te do grupo Fiat, Sergio Marchio-

nne, que tenta dar novo fôlego
à montadora na Europa. As uni-
dades locais devem encerrar
2012 com um prejuízo de ¤ 700
milhões. A Fiat também traba-
lha para ampliar as operações
da Alfa Romeo, em Turim, de
forma a obter mais vendas em
mercados fora da Europa e tam-

bém obter margens mais gene-
rosas, além de garantir os níveis
de produção das unidades insta-
ladas na Europa.

Por enquanto, as vendas da
Maserati no continente são pí-
fias: de janeiro a novembro, fo-
ram comercializadas apenas 70
unidades da marca, contra os
450 obtidos durante o ano de
2011. Poe causa da crise econô-
mica europeia, a Maserati adiou
seus planos de dobrar o número
de revendas (atualmente são
250) até 2015. Em três anos, a
companhia deve ter 425 conces-
sionárias espalhadas pelo mun-
do, projeta.

A Fiat também cortou sua esti-
mativa de lucros para 2014 em
31%uma vez que deve fechar
seus balanços nos piores níveis
desde 1995. Marchionne afir-
mou não prever nenhuma recu-
peração no mercado europeu
até pelo menos 2014 e, em 2015,
poderá voltar a ter equilíbrio.

O remoçado Quattroporte,
cuja primeira versão foi lança-
da em 1963, será produzido em
Grugliasco, perto de Turim, e
deve empregar 1,5 mil funcio-
nários. A fábrica também deve
reativar o sedã “de entrada”
Ghibli. ■

BMW aumenta a liderança no mercado de luxo

A Opel, divisão da General Motors na Europa, informou que pretende

encerrar a produção de veículos em 2016 em Bochum, na Alemanha,

que enfrenta graves dificuldades. “Apesar de nossos esforços

rigorosos, não houve sucesso na tentativa de mudança da situação. Os

principais motivos são o dramático declínio no mercado de automóveis

da Europa e o enorme excesso de capacidade em toda a indústria

automotiva do continente”, disse a Opel em comunicado. Reuters
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No acumulado entre
janeiro e novembro,
a montadora vendeu

1,39 milhão de
veículos, uma alta de

11% sobre 2011

Jason Alden/Bloomberg

Balint Porneczi/Bloomberg

Montadora alemã comercializou
145,4 mil unidades em
novembro, alta de 26%

Maserati inicia “revolução industrial”
e vira arma da Fiat para faturar mais
Montadora italiana projeta elevar as vendas dos atuais 6,1 mil unidades para 50 mil em quatro anos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 dez. 2012, Empresas, p. 20.
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