
O consumidor brasileiro de alta renda está com

fome de automóveis de luxo. É o que mostram

os números de vendas desses modelos, em

especial os superesportivos. Os negócios da

Porsche, por exemplo, evoluíram 56,5% no

primeiro semestre deste ano em relação a igual

período de 2007 Ferrari e Bentley também

comemoram, e mais empresários querem

representar marcas famosas. Os próximos

meses reservam estréias no mercado locai,

como a da italiana Lamborghini.

Como era esperado, o combustível

desses resultados é o aumento da parcela

de milionários. E, a julgar pela disposição

dos profissionais do ramo, eles não ficarão

desapontados. "Nosso objetivo é trazer carros

muito especiais ou de séries limitadas, que

satisfaçam sonhos", afirma Natalino Bertín

Júnior, presidente da Platinuss. Por causa disso,

a empresa trouxe o exclusivo Pagani Zonda F,

modelo de produção limitada a apenas

20 unidades anuais. Custa a bagatela de

R$ 4 milhões, o mais caro do país. Apesar do

preço exorbitante, a importadora comemora

a existência de seis interessados na única

unidade prevista para este ano - em 2009 será

mais uma e, a partir de 2010, duas por ano.

O empresário conseguiu vender três das

quatro unidades da primeira leva dos Lotus

(urna delas ficou para a empresa), com

preços entre R$ 265 mil e R$ 395 mil. Mais

cinco chegaram no fim de julho. O lote incluía

o Elise Super Charger, o Exige S240 e a

série limitada Exige S Club Racer. Por causa

da boa aceitação da marca, Bertín Júnior

pretende expandir a sua área de atuação.

"Planejamos abrir uma concessionária Lotus

na região Sul em 2009", afirma. Atualmente,

a única loja da marca está situada na cidade

de São Paulo. É possível ainda que, em

alguns anos, Bertin Júnior arrisque importar

a Bugatti, do grupo Volkswagen, e que

produz o superesportivo Veyron.

A investida está amparada nas projeções

animadoras para o segmento. A importadora

da marca Porsche, Stuttgart Sportcar, que

o diga: o resultado dos primeiros seis meses

de 2008 faz a empresa projetar seu melhor

ano da história no país. No período, foram

vendidas 349 unidades, ante 223 no mesmo

intervalo de 2007 (+56,5%). "Temos hoje um

nível de vendas nunca visto aqui. O momento

econômico é favorável, mas a atual linha de

produtos tem importância fundamental", avalia

o presidente da importadora, Mareei Visconde.

A rival Ferrari não fica atrás. Entre os

modelos comercializados pela marca nos

últimos quatro anos, seis Unidades são do

612 Scaglietti, que custa cerca de R$ 1,6

milhão. O último lançamento da marca no

país, a F430 Scuderia, com preço estipulado

também em R$ 1,6 milhão, teve as duas

únicas unidades para pronta entrega

vendidas antes da apresentação oficial.

Estão previstos outros cinco carros até o

fim do ano, todos já com interessados. A

importadora, claro, ri à toa, mas não está

totalmente satisfeita: tinha solicitado dez

unidades para este segundo semestre, mas

não foi atendida pela matriz: o Brasil não

tem prioridade no reparte da produção.

Os resultados do segmento são ainda mais

impressionantes quando somadas as vendas da

Ferrari e da Porsche às da Maserati e Bentley

(esta via importadores independentes). Há
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quatro anos, essas marcas comercializaram

juntas 260 carros. Em 2007 o número mais

que duplicou, para 546.

O apetite por esportivos, no entanto, acaba

criando a mesma situação dos segmentos de

entrada: fila de espera para alguns modelos.

A Audi por exemplo, nem havia

estacionado o superesportivo R8 nas lojas

e já contabilizava 30 interessados. Lançado

oficialmente em junho, o modelo é vendido a

R$ 550 mil. A Porsche também está com o

mesmo "problema" para o Panamera, primeiro

quatro portas da marca A importadora

Stuttgart informa que seis pessoas deixaram

o nome na lista de espera. Detalhe: com

preço estimado em R$ 650 mil, o carro

deverá chegar apenas no segundo semestre

de 2009. A BMW também comemora este

bom momento do segmento. O Crossover X6,

último lançamento da marca alemã, teve as

100 primeiras unidades vendidas antes de

chegar às lojas brasileiras. Os preços? Entre

R$325 mil e R$390 mil.

Perfil - E quem são os compradores

desses modelos de alto luxo? Na avaliação

dos empresários do setor, o consumidor é

similar ao de países europeus ou dos Estados

Unidos. Francisco Longo, presidente da Via

Europa, conta que são majoritariamente

profissionais liberais e empresários, entre

45 e 55 anos. "Muitos fizeram fortuna nos

últimos 20 anos", diz.

Mas há também quem tenha enriquecido

no ano passado, como descobriu a consultoria

americana Boston Consulting Group (BCG).

Uma pesquisa divulgada pela empresa, no

início do ano, revela que o Brasil ganhou 60

mil milionários em 2007 O país tem cerca de

190 mil pessoas nesta condição privilegiada.

Para chegar a esta conclusão, a BCG

entrevistou gestores de grandes fortunas.

Pelo critério da consultoria, é considerado

milionário quem possui mais de US$ l milhão

em aplicações financeiras.

Outra curiosidade do segmento é o maior

número de financiamentos. Isso mesmo,

quem pode pagar à vista prefere parcelar.

Motivo? Quer lucrar. Franco Fodor, diretor

da Jaguar no Brasil, afirma que atualmente

cerca de 80% das vendas da marca são

inteiramente financiadas. "O cliente aplica

no mercado financeiro o dinheiro que

imobilizaria em um veículo", explica. Mariana

Vieira, gerente comercial da BMW Eurobike,

tem a mesma percepção. "Como muitas

aplicações remuneram mais do que os juros do

empréstimo, eles preferem aplicar o dinheiro."

O empresário Alexandre Cardoso, de

37 anos, é um desses consumidores: "Meu

financiamento ficou em 9,48% ao ano. As ->
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No sentido horário, a Exige GT3 (acima), da Lotus, que deve abrir a segunda
filial no Brasil na região Sul; o Cayenne (abaixo), modelo que, sozinho, vendeu
no primeiro semestre deste ano mais do que todos os Porsches no mesmo
período do ano passado; o Exige ClubRacer, também da Lotus, que veio em
lote com outros quatro em julho; o Paramera, primeiro quatro portas da
Porsche, que já conta com seis interessados à espera da sua chegada, no
segundo semestre de 2009; e o Audi R8, que, antes de desembarcar no país,
aguçou o apetite de 30 brasileiros, mesmo valendo R$ 550 mil

_ Fotos] Divulgação

aplicações mais conservadoras rendem quase
isso." Ele comprou um BMW Z4M, modelo que
custa R$ 358 mil, com 40% de entrada. Os
60% restantes aplicou na bolsa de valores, "É
melhor do que alocar totalmente no carro."

Mais representantes - Os importadores
independentes também estão de olho neste
segmento exclusivo. A Platinuss, por exemplo,
trouxe duas marcas novas para o mercado:
a italiana Pagani e a inglesa Lotus. E, apesar
de já vender modelos da Lamborghini, a
empresa deve receber a representação oficial
da marca esportiva até o Salão do Automóvel
de São Paulo, previsto para o fim de outubro.
Outra marca inglesa também fará sua estréia
no evento do Anhembí; a Aston-Martin, mais
conhecida pelos carros esportivos usados
nos filmes do agente secreto 007 O local de
exposição da marca já está reservado, segundo
a organização do evento.

A ânsia dos profissionais do ramo, no
entanto, não pára por aí. Três conhecidos
empresários querem a representação oficial
para trazer os modelos da Bentley, hit parade
entre os lojistas não-oficiais. Kirn Airey,
responsável pela marca no mercado latino-
americano, confirmou que Leonardo Senna
(ex-Audi), Francisco Longo (Ferrari e Maserati)
e Sérgio Habib (que deixou a presidência
da Citroen do Brasil em julho) negociam a
concessão. "Discutimos o assunto com três,
mas nossa decisão não estará limitada a eles",
diz Airey. O certo é que a Bentley terá um
importador oficial até o ano que vem.

O ex-presidente da Citroen está de olho ainda
na retomada do direito de importar a Jaguar.
Habib foi o importador oficial até 1999, quando
a Ford adquiriu a marca inglesa. Como o grupo
indiano Tata comprou os direitos no início do
ano, Habib negocia com os novos donos, l
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DAS VENDAS DA
JAGUAR NO BRASIL
SÃO FINANCIADAS,
POIS OS CLIENTES
PREFEREM APLICAR
NO MERCADO
FINANCEIRO
E LUCRAR COM
A DIFERENÇA EM
RELAÇÃO AOS JUROS
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