
EM BUSCA DE AVENTURA
Montadoras investem nos modelos esportivos e
utilitários para atender ao gosto do brasileiro

MARIA LAURA NEVES

Amontadora japonesa Toyota tem
seis modelos de carros à dispo-

sição dos consumidores brasileiros.
No início do ano que vem, estende-
rá sua linha com mais três modelos,
todos eles terão uma característica em
comum: são veículos grandes, robus-
tos e com um jeitão esportivo. Um
pouco antes, em dezembro, a Volks-
wagen colocará nas ruas a Saveiro
Crossover, um relançamento do car-

ro, agora redesenhado com uma cara
mais jovem.

Tantos lançamentos disputando o
mesmo tipo de consumidor não são à
toa. Seja um esportivo puro-sangue, se-
ja um carro tradicional adaptado para
parecer mais valente, o fato é que o jei-
tão off-road (fora-de-estrada) caiu no
gosto do brasileiro.

A moda foi lançada pela Fiat, em 1999.
"Sabíamos que o brasileiro queria um
jipe", afirma Carlos Henrique Ferrei-
ra, assessor técnico da montadora. "De-

cidimos dar ao consumidor então a sen-
sação de estar dirigindo um carro mais
robusto." A montadora resolveu turbi-
nar o modelo Palio, com tração nas qua-
tro rodas, mais altura do chão, visual
agressivo e o sobrenome Adventure. A
fórmula agradou tanto, que logo depois
foi a vez da picape Strada e do novo Do-
bló ganharem o mesmo formato.

O preço bem mais baixo que o dos au-
tênticos esportivos fez os modelos de-
rivados de carros tradicionais virar su-
cesso num país de bolsos apertados. "Os
modelos adaptados de picapes, por
exemplo, representam 35% do segmen-
to, enquanto outras categorias ficam no
máximo com 25 %", afirma Thomas Buc-
kup, gerente de marketing de produto
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da Volkswagen. Com a nova Saveiro
Crossover, a montadora espera engor-
dar essas estatísticas.

As picapes leves também estão na mi-
ra da General Motors. Depois de apo-
sentar a grandalhona Silverado, em
2001, a companhia criou e desenvolveu
no país o modelo Montana, com cara de
esportivo, mas menor e mais barato.

Outra razão do sucesso desses car-
ros são as vantagens fiscais. Como mui-
tos deles são classificados de utilitários

pelo governo, ganham
descontos de impostos.
O que leva picapes
com motor potente a ter
um preço parecido com
o de carros populares.
A picape Strada Fire,
da Fiat, com motor 1.3,
custa R$ 25.340, ape-
nas R$ 10a mais que
um Palio ELX 1.0 com
quatro portas e alguns
opcionais.

O resultado é que o
mercado brasileiro tem
uma característica úni-
ca. Passou a ser comum
ver carros turbinados como esses - com
pára-choques reforçados e chassis ele-
vados - rodando nas ruas das grandes ci-
dades, longe das estradas de terra. A
maioria dos consumidores, segundo pes-
quisa da Fiat, não quer usar esses carros

para transportar produtos nem sequer
pranchas de surfe. Gostam do status e
da imagem de juventude que um carro
como esse traz. Mais de 70% dos que com-
pram uma picape, por exemplo nunca
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utilizaram a caçamba do veículo.


