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Minicarros de luxo
Supercompactos chegam ao Brasil para conquistar os mais modernos e ecologicamente corretos
Andrea Martins

Carros grandes e “bebedo-
res” de combustível parecem 
estar com os dias contados, pelo 
menos na opinião de consumido-
res preocupados com a emissão 
de gases poluentes e com os 
engarrafamentos crescentes 
nos grandes centros urbanos 
mundiais. Na Europa e nos Es-
tados Unidos, os minicarros de 
luxo vêm ganhando status de 
supermáquinas. 

A moda ecologicamente cor-
reta e com ar de modernidade 
promete também atrair os con-
sumidores brasileiros dispostos 
a gastar mais de R$ 50 mil em 
diminutos carros que parecem 
de brinquedo, mas que esbanjam 
tecnologia e segurança. Algumas 
marcas já anunciaram a vinda 
dos pequenos notáveis para o 
Brasil, a partir de 2009.

Com apenas 2,70 metros de 
comprimento e 1,5 de largura, 
o Smart Fortwo é uma das gran-
des apostas da Mercedes Benz 
para o ano que vem. O pré-
lançamento do minicarro acon-

teceu no Salão do Automóvel de 
São Paulo, na semana passada, 
e o enorme interesse desperta-
do no público demonstrou que 
a estrada para o modelo já está 
pavimentada no País. 

O Smart, nas versões cupê 
e cabriolet de dois lugares, 
vem equipado com motor 1.0, 
mas não tem nada de modelo 
popular. Nem o preço, que va-
ria de R$ 55 mil a R$ 60 mil no 

câmbio atual. Os atributos do 
carro vão além da motorização 
econômica — que faz, segundo 
a montadora, 24,4 km/litro de 
gasolina na estrada e 15,6 km/
litro na cidade. 

“O Smart é um novo conceito 
de mobilidade, para melhorar a 
vida nas grandes cidades. Em 
São Paulo, temos 110 quilômetros 
por dia de congestionamentos. Se 
70% dos carros na cidade fossem 
Smart, acabariam os engarrafa-
mentos”, exagera Philipp Schie-
mer, vice-presidente de vendas 
da Mercedes Benz do Brasil. 

Segundo o executivo, o 
modelo atende a todas as nor-
mas de emissão de poluentes 
impostas pela Cetesb, atin-
gindo apenas 10% dos limites 
definidos. Sem versão com 

motorização flex (ou seja, 
movido a álcool ou gasolina), o 
carrinho poderá ser importado 
para o Brasil na versão elé-
trica, nos próximos anos. “Já 
temos frotas elétricas piloto 

em Londres, e a partir do ano 
que vem, em Berlim. Para São 
Paulo seria interessante essa 
versão, que começará a ser 
produzia em série em 2010”, 
diz Schiemer.  

Lançado há dez anos, o Smart 
foi desenhado pela marca de re-
lógios Swatch — o nome Smart 
(esperto em inglês) vem da sigla 
Swatch Mercedes ART — e já 
vendeu mais de 1 milhão de uni-
dades em 37 países. Em janeiro, 
os primeiros modelos desem-
barcaram nos Estados Unidos, 
o maior mercado automotivo 

do mundo. Em 2009, a China se 
renderá ao carisma e ao colo-
rido dos modelos, assim como 
o Brasil, onde a expectativa é 
começar a vender o veículo em 
março, em duas lojas próprias 
na cidade de São Paulo, em 
bairros nobres como Jardins e 
Vila Nova Conceição.    

Clássico
De olho nesse novo nicho de 

mercado no País, a Fiat apresen-
tou no Salão do Automóvel, para 
avaliar a aceitação em meio ao 
público, um clássico da monta-
dora: o Fiat 500 (Cinquecento), 

símbolo da marca italiana 
e ícone dos anos 50, que 
voltou remodelado e reple-
to de soluções tecnológicas 
de segurança e limites de 
emissão de gases. O modelo 
tem conquistado uma legião 
de fãs na Europa desde o 
seu relançamento, em 2007, 
quando completou 50 anos. 
Mais de 260 mil unidades da 
versão reeditada já foram 
vendidas, e outras 80 mil já 
estão previstas. 

O pequeno italiano 
de 3,5 metros de com-
primento, equipado com 

motor 1.4 de 16 válvulas e 100 
cv de potência, deve chegar 
ao País no segundo semestre 
de 2009. “Faz sentido trazer 
esse modelo para o Brasil em 
um momento no qual os car-
ros pequenos estão em voga 
porque poluem menos e ocu-
pam menos espaço”, diz João 
Ciacco, diretor de publicidade 
e marketing de relacionamento 
da Fiat. O modelo, que será im-
portado, ainda não tem preço 
definido, mas estima-se que 
não saia por menos de R$ 60 
mil no mercado brasileiro.

Outra montadora que 
aposta no segmento dos pe-
quenos de luxo é a BMW. 
Detentora da marca inglesa 
Mini, a companhia alemã já 
anunciou a importação para o 
Brasil do compacto premium 
famoso no mundo todo, a 

partir do primeiro semestre 
do ano que vem, quando irá 
comemorar o 50o aniversário 
da marca. 

Para o mercado brasileiro 
poderão ser trazidos modelos 
como o Mini Cooper, o Cooper 
S (esportivo) e o Clubman 
(um tipo de minivan). Sem 
preços divulgados oficialmen-
te, a BMW adianta apenas que 
o Mini trazido pela montado-
ra, com 3,7 metros de compri-
mento, irá custar menos que 

BMW aumenta  
produção do Mini Cooper

os modelos comercializados 
através de importação inde-
pendente, que atualmente 
chegam a R$ 130 mil. 

O modelo antigo, que fi-
cou famoso na série do co-
mediante inglês Mr. Bean, 
foi redesenhado e relançado 

pela BMW em 
2000, e des-
de então tem 
conquistado 
uma legião de 
fãs em vários 
países, pela 
mistura de de-
sign clássico e 
tecnologia do 
século 21. 

A procura pelo produto 
cresceu tanto que em 2005 
atingiu um recorde históri-
co, superando a capacidade 
de produção da fábrica em 
Oxford, no Reino Unido. No 
ano passado, o Grupo BMW 
anunciou investimentos adi-
cionais na montadora, que 
irão aumentar a capacidade 
de produção anual para 240 
mil unidades até 2010, possi-
bilitando a abertura de novos 
mercados, como o Brasil. (AM)

Cubo mágico e interatividade
O filme criado pela agên-

cia Ponto de Criação para o 
pré-lançamento do Smart no 
Salão do Automóvel apostou 
em um garoto-propaganda 
inusitado: um cubo mágico. A 
idéia de associar o brinquedo 
de raciocínio ao pequeno mo-
delo motorizado remete aos 
conceitos de cores — do jogo 
e do carro —, inteligência e 
dificuldade para montar os 
seis lados do cubo compara-
dos à facilidade de estacionar 
o carrinho de 2,7 metros em 
qualquer vaga na rua. 

“Fizemos vídeos de pessoas  
tentando montar o cubo e 
vamos rodá-los de trás para 
frente no YouTube, como se 
elas estivessem conseguindo 
montar o brinquedo. Será 
um viral”, explica Ana Paula 
Marques, vice-presidente de 
criação da agência, que há um 

ano e meio atende a montadora 
no Brasil e América Latina. “O 
Smart é um carro para pessoas 
de mente aberta, que divulgam 
seu estilo de vida e não perdem 
tempo dirigindo”, completa.

Segundo a diretora de 
marketing da Mercedes Benz, 
Tânia Silvestri, a estratégia 
de comunicação do Smart no 
Brasil, que deve chegar ao 
mercado em março, irá focar 
mídias alternativas, marketing 
de guerrilha, eventos e inter-
net. Ela explica que, por se 
tratar de um nicho pequeno 
de mercado, a marca não tem 
por objetivo a comunicação 
de massa. 

“Temos seis meses para tra-
balhar ações de pré-chegada 
e criar interesse pela marca. 
Já temos um hot site no ar, o 
www.smart.com.br, para cole-
tar nomes de possíveis clientes 

que poderão fazer test drive 
ou participar de outras ações 
promocionais. Queremos ações 
interativas, por isso escolhe-
mos a internet”, detalha.

A rede mundial de compu-
tadores também fez parte da 
estratégia de lançamento do 
Fiat 500 na Europa, onde o 
site do produto entrou no ar 
antes de o modelo chegar às 
revendas. Mas, para o Brasil, 
a campanha não deverá ser 
apenas focada na internet, des-
taca o diretor de publicidade e 
marketing de relacionamento 
da Fiat, João Ciacco. “Depen-
dendo dos indicativos que as 
pesquisas trouxerem, vamos 
desenhar uma campanha mais 
ou menos interativa”, explica. 
A Leo Burnett, que atende a 
montadora na área de produ-
tos e institucional, já come-
çou os estudos no País. (AM)

Mini Cooper: no Brasil a partir do primeiro semestre de 2009
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Smart, da Mercedes, e Cinquecento, da Fiat: econômicos, mas para poucos
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