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forte no mercado brasileiro nos 
últimos três anos e foca sua 
verba de marketing em eventos, 
estabelecendo relacionamento 
direto com os clientes. A em-
presa promove todo ano o AMG 
Day Experience, evento fechado 
para seus consumidores, que 
experimentam os carros na pis-
ta de um autódromo. Também 
investe para associar a marca ao 
conceito de moda, com ações na 

São Paulo Fashion Week e patro-
cínios na Berlim Mercedes-Benz 
Fashion Week e na semana de 
moda de Nova York. 

Outra montadora que co-
memora números no Brasil é 
a Volvo. Os carros da empresa 
bateram seu recorde de vendas 
no mês de abril, desde a chegada 
da marca no Brasil, em 1991, 
com 278 unidades vendidas. O 
resultado representa um cres-

cimento de 162% em relação 
ao mesmo mês de 2008, quando 
106 unidades foram comerciali-
zadas. No acumulado dos quatro 
primeiros meses deste ano, as 
vendas chegaram a 600 unida-
des, valor 61% superior aos 372 
carros vendidos de janeiro a abril 
de 2008. A expectativa da Volvo 
é fechar o ano com 2 mil carros 
vendidos.

Boa parte desse sucesso se 

Setor de helicópteros mantém bom desempenho
Os motores mais luxuosos 

do País também mostram sua 
força nos ares. O mercado de 
helicópteros executivos no 

Brasil é outro que comemora o 
bom desempenho. A Helibrás, 
maior fabricante nacional e 
líder de mercado (com 53% de 

participação), cresceu no ano 
passado 22%, com faturamento 
de US$ 112,1 milhões, o maior 
de sua história. 

Controlada pelo grupo fran-
cês Eurocopter, a empresa pre-
tende colocar em operação neste 
ano no País os dois primeiros 
modelos EC-145, a novidade no 
setor para o segmento executivo. 
“Hoje a frota de São Paulo é se-
guramente a segunda do mundo. 
Alguns levantamentos dão conta 
de que a cidade já ultrapassou 
Nova York e é a primeira”, diz 

Jean-Noël Hardy, presidente 
da Helibrás. 

Na capital paulista circu-
lam cerca de 400 aeronaves, 
que contam com mais de 200 
helipontos (em Nova York, são 
cerca de 50). A frota brasilei-
ra vem crescendo de forma 
constante, com aumento de 
21% nos últimos cinco anos. 
O modelo básico, da linha 
Esquilo (produzido no Brasil), 
custa em torno de US$ 2,5 mi-
lhões. Em 2008 foram vendi-
das 26 novas aeronaves, 15 no 
mercado executivo. “Apesar 
da crise, não tivemos nenhum 
cancelamento de pedido”, ar-
remata o executivo. (PG)Linha de montagem do Esquilo: modelo básico não sai por menos de US$ 2,5 milhões

Enquanto o primeiro mundo 
assiste à queda nas vendas de 
automóveis e à possibilidade de 
quebra de gigantes do setor, no 
Brasil as vendas de veículos de 
luxo são de fazer inveja a qual-
quer outro mercado. Carros com 
preços que vão de R$ 100 mil a 
R$ 1,9 milhão vendem mais a 
cada ano, com crise ou sem. 

A Mercedes-Benz é uma das 
que comemora os resultados 
no País. “O desempenho do 
mercado  de automóveis de luxo 
aqui é muito bom. De 2007 para 
2008, o crescimento do mercado 
como um todo foi de 25%; o nos-
so, de 39%”, diz Tânia Silvestri, 
diretora de marketing e desen-
volvimento de rede da empresa. 
“No primeiro trimestre, enquan-
to o mercado de luxo cresceu 4% 
em relação ao mesmo período de 
2008, nós tivemos um impulso 
de 88%, mais que o esperado”, 
completa a executiva. 

A montadora vem investindo 

Carros top de linha passam ao largo da crise
Vendas do segmento de automóveis de luxo crescem 25% em 2008 e continuam em alta neste ano
Paula Grinover

Audi e Ferrari apostam em lojas diferenciadas
A Audi também está satisfei-

ta com seu desempenho no País. 
No primeiro trimestre de 2009, as 
vendas por aqui cresceram 27% 
(451 unidades comercializadas) 
em relação ao mesmo período 
de 2008 (354). Só em março 
foram 200 carros vendidos. No 
mercado brasileiro, neste ano, a 
empresa fará quatro lançamen-
tos: o novo SUV Audi Q5, o Audi 
A6 com motor 3.0 turbo, e os 
esportivos Audi TTS e S3. Para 
2011, o grande lançamento é o 
novo Audi A1, compacto de luxo 
da marca alemã. 

Com previsão de investimen-
tos de R$ 100 milhões nos pró-

ximos dois anos, a empresa foca 
sua estratégia em se aproximar 
ainda mais de seus consumi-
dores e fez recentemente uma 
ação de marketing inédita para o 
setor, no Shopping Iguatemi, em 
São Paulo. A marca criou uma 
loja conceito, a Audi Lounge, que 
funcionou por um mês e onde os 
clientes aguçavam seus ímpetos 
de consumo. “Testamos produ-
tos da Audi Collection, roupas e 
acessórios, para identificar quais 
devemos trazer para o País, 
mostramos o Car Configurator, 
um sistema eletrônico pelo qual 
o cliente monta o carro em 3D 
com tudo que quiser, e levamos 

quatro modelos para as pessoas 
experimentarem, com test dri-
ve”, conta Felipe Gomes, gerente 
de marketing Audi do Brasil. 

Ferrari e Maserati acabam 
de inaugurar uma nova loja em 
São Paulo, a segunda em vendas 
na América Latina, ficando atrás 
apenas do México. O local é uma 
espécie de galeria no meio de um 
grande jardim, com linguagem 
arquitetônica ousada, misturan-
do estrutura metálica, concreto 
e revestimentos de aço escovado 
com amplas placas de vidro. No 
ano passado foram vendidas 33 
Ferrari e 23 Maserati, com pre-
ços que vão de R$ 750 mil a R$ 

1,9 milhão. Neste ano, 12 novos 
carros já saíram da loja e estão 
rodando no País.

A política de pronta entrega 
da Ferrari tem garantido satis-
fação imediata do consumidor. 
“Temos os carros para satisfazer 
o desejo na hora. O cliente entra 
na loja, fica apaixonado e leva. 
Não podemos fazer uma venda de 
algo deste porte no papel, precisa 
ser de imediato” diz a diretora de 
marketing, Viviane Polzim. Ela 
conta que, lá fora, vendas foram 
perdidas porque na crise o clien-
te volta para casa para esperar 
o carro chegar, pensa melhor e 
muitas vezes desiste da compra. 

Volvo XC60 e Audi S3 Sportback: montadoras batem recordes de vendas no Brasil
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deve à chegada ao Brasil do 
XC60: só em abril foram co-
mercializadas 197 unidades do 
novo modelo, que vendeu 373 
unidades no acumulado do ano 
(equivalente a 62% do mix de 
vendas da marca). “Esses núme-
ros estão ligados a dois fatores: o 
lançamento do crossover, que é 
o segmento que mais cresce no 
mercado de luxo, e a estratégia 
da marca de criar as bases desse 
crescimento, com aumento da 
rede de concessionários, de 11 
para 18”, explica João Oliveira, 
diretor de vendas e marketing 
da Volvo. 

Na sua análise, o mercado 
brasileiro cresceu de maneira 
estruturada nos últimos anos, 
o que é bom para o mercado 
premium. “Grandes empresários 
e executivos compradores de 
produtos de luxo têm se bene-
ficiado muito do crescimento da 
base, a classe C, que fomenta a 
economia e melhora a situação 
das empresas em geral, trazen-
do crescimento a este nicho”, 
completa.

Só alegria
A BMW não esconde a sa-

tisfação com o mercado local. 
Enquanto Brasil, China e Índia 
vão bem em vendas, o restante 
do mundo amarga perdas cons-
tantes nos últimos meses. Nos 
Estados Unidos, a queda foi de 
quase 30%; na Europa, de até 
40% em alguns países. Por aqui, 
em vendas no varejo, a BMW 
cresceu 11% nos primeiros qua-
tro meses de 2009 em relação ao 
mesmo período do ano passado, 
que foi um dos melhores da his-
tória da marca no País.  

Segundo Henning Dornbus-
ch, diretor-presidente da BMW 
do Brasil, estamos vivendo uma 
mudança nas vendas do mix de 
produtos: “Carros acima de R$ 
350 mil estão vendendo menos, 
e os de R$ 95 mil a R$ 180 mil 
estão saindo mais porque foram 
beneficiados pela queda do IPI”, 
explica. Apesar da desvaloriza-
ção do real nos últimos seis me-
ses, os preços dos carros não fo-
ram reajustados desde junho de 
2008 e são vantajosos em relação 
aos mesmos modelos de fora do 
Brasil. Em abril foram vendidos 
296 carros BMW, 6% mais do que 
no mês anterior. “Não vendemos 
mais porque não tínhamos o 
produto”, comemora Dornbusch, 
que em março já contabilizava a 
venda de 278 unidades. Segundo 
ele, os executivos da empresa lá 
fora dizem que “o Brasil é o país 
que dá alegria”.
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