
Centenas de pessoas disputaram senhas para guiar
modelos exclusivos da Audi de até R$ 1,2 milhão
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O padre Matias Ramos
Costa, de Volta Redon-
da (RJ), caiu na estrada

às 5h da manhã de quinta-fei-
ra. E não estava iniciando uma
viagem de autodescoberta –
ele foiumadas centenasdepes-
soas que foram ao Salão do Au-
tomóvel, encerrado no domin-
go, guiar um carro da Audi.

O test-drive promovido pela
marca alemã e aberto a todos
os visitantes da feira percorria
um percurso de cerca de 15 mi-
nutos em torno do Pavilhão de
Exposições do Anhembi, na zo-
na norte da capital. As senhas,
distribuídasdiariamente,se es-
gotavam ainda pela manhã.

“Teve gente que chegou às
6h ou viajou horas para vir ao
test-drive”, diz o presidente da
Audi, Leandro Radomile.

Entreoscincomodelosofere-
cidos, o mais cobiçado era o R8
GT Spyder. Com motor V10 de
560 cv, o conversível é tabela-
doaR$1,2milhão.“Queriasen-
tir a aceleração de um superes-
portivo, grudar no banco”, so-
nhava o administrador de em-
presas Renato Fornazier.

Mas poucos conseguiram di-
rigir o carro. O empresário Vi-
nícius Reis veio do Rio de Janei-
ro com o pai e os três irmãos.
Guiou o TTS. “Vou ter de andar
em um que tem ‘só’ 200 cv”,
disse (o cupê tem 272 cv).

O padre Costa também só
conseguiu senha para o TTS. E
saiu satisfeito. “É muito pos-
sante! Com um desses, até um
ateu encontra Deus”, brincou.

PARA POUCOS
A Audi pretendia oferecer ape-
nas o R8 GT Spyder, mas, dian-
te da procura, incorporou,
além do TTS, um R8 Spyder e
um S5 à frota de testes.

“As concessionárias têm car-
ros de prova, mas não desses. O
R8 GT Spyder foi trazido espe-
cialmente da Alemanha. Há
apenas 333 unidades no mun-
do”, conta Radomile.

De acordo com ele, a ideia
eraoferecera umgrande públi-
co a possibilidade de conhecer
modelos de luxo. “Queremos
ser referência. Quando a pes-
soa pensar em carros sofistica-
dos, vai se lembrar da Audi”,
afirma o executivo.

PROGRAMA FAMILIAR
Cinco integrantes do clã Reis,
que vieram do Rio de Janeiro,

posam no R8 GT Spyder
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Padre
Costa, a
bordo do
TTS: ‘Até
um ateu
encontra
Deus’

Concessionárias checam se interessado tem
potencial para comprar carros de alto luxo

Se na ação da Audi bastava pe-
gar uma senha para botar as
mãos em um supercarro, conse-
guir guiar alguns modelos de luxo
oferecidos por autorizadas é uma
tarefa bem difícil.

O test-drive é uma importante
ferramenta de venda e mesmo
marcas de carros exclusivos têm
alguns deles para o cliente experi-
mentar. Mas, antes de liberar
uma voltinha pelas ruas, conces-
sionárias de fabricantes como
Porsche e Aston Martin, por
exemplo, checam se o interessa-
do tem potencial para ser cliente
e intenção real de compra.

As duas dão preferência, evi-
dentemente, a quem já é conheci-
do. A Aston chega a levar o carro

ao local indicado pelo cliente.
De acordo com o porta-voz da

Porsche, Luiz Alberto Pandini, a
maioria dos interessados chega
às lojas bem informada sobre os
carros e decidida pela compra.
“Procuramos valorizar o test-dri-
ve. Se abrirmos demais, deixa de
ser algo especial”, argumenta.

A Mercedes-Benz informa que
qualquer pessoa pode se cadas-
trar em suas concessionárias e
fazer o test-drive. Depois, um ven-
dedor entrará em contato para
saber se há interesse na compra.

Nem todos os carros dessas
marcas estão disponíveis. Os
mais caros e as séries especiais
chegam em poucas unidades –
muitas com comprador certo.

1.109
dos visitantes que foram ao
Salão do Automóvel dirigiram
um dos cinco supercarros
oferecidos pela marca
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