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Depois da maior crise do mercado de carros de luxo das últimas décadas, os modelos 
compactos e menos suntuosos das montadoras de luxo é que deveriam liderar a recuperação - 
ou pelo menos é isso que muitos especialistas do setor previam. 
 
Mas não. Os maiores e mais caros sedãs da BMW, da Mercedes-Benz, da Audi e da Lexus, a 
marca de luxo da Toyota, é que têm impulsionado um boom de vendas este ano, 
especialmente na China e nos Estados Unidos. 
 
As vendas mundiais do sedã mais espaçoso da BMW AG, o Série 7, vendido a partir de US$ 
70.150 nos EUA, subiram 44% até agosto, para 41.856 unidades. 
 
As vendas da série Mercedes Classe S da Daimler AG, considerada topo de linha e com preço 
inicial de US$ 87.950 nos EUA, subiram quase 22%, para 48.400 unidades até agosto, 
enquanto os veículos intermediários da empresa, na chamada Classe E, subiram 78%, para 
209.900 carros. 
 
Enquanto isso, a Audi, da Volkswagen AG, obteve um salto de 34% nas vendas até agosto de 
seu modelo mais popular, o sedã A8, para 10.262 carros mundialmente, enquanto as vendas 
do LS, modelo mais caro da marca Lexus, da Toyota, subiram o mesmo porcentual, para 
16.354 unidades. 
 
Boa parte desse crescimento veio da China, onde novos milionários estão comprando os 
modelos maiores e mais completos - beneficiando principalmente as marcas alemãs. 
 
Um estudo recente da Bernstein Research revela que o número de chineses que ganham mais 
de US$ 100.000 por ano, embora ainda pequeno, tem crescido em média 12% ao ano. Eles 
também estão comprando carros de luxo a um ritmo quatro vezes maior que o de americanos 
com renda similar. 
 
As vendas chinesas de todos os modelos da Mercedes mais que dobraram no ano, até agora, 
enquanto as da BMW subiram 96% e as da Audi tiveram alta de 68%. "O potencial da China 
não pode ser subestimado", diz Rupert Stadler, diretor-presidente da Audi. 
 
Alguns dos carrões maiores, como o Série 7 da BMW, devem a recuperação vigorosa de suas 
vendas, em parte, ao comparativo do ano passado, quando as compras de veículos de luxo 
desabaram. Mas elas também parecem ter se beneficiado de uma base tradicional de clientes 
que já são ricos e que, em vez de adotar modelos mais em conta, aparentemente esperaram o 
fim da incerteza econômica para trocar o carro de luxo. 
 
"Muitos deles não sofreram o mesmo impacto que a classe média americana, do ponto de vista 
do mercado de trabalho", diz Jeff Schuster, diretor executivo de previsões mundiais da 
consultoria J.D. Power and Associates. 
 
As montadoras facilitaram os termos de seus contratos de leasing e finacimento nos EUA, mas 
há poucos sinais de que os descontos estejam por trás da alta das vendas de carros de luxo. 
 
Em contraste com a forte alta das vendas de vários modelos de luxo, o total mundial de 
vendas de carros e picapes subiu cerca de 16% até julho, o mês mais recente para o qual há 
números disponíveis. A expectativa é de que as vendas mundiais de todos os tipos de carros 
subam 10% este ano, para 70,4 milhões de unidades, segundo a J.D. Power. 
 
O preço maior das "lanchas" de luxo, e a margem de lucro maior que proporcionam, ressaltam 
como as montadoras continuam dependendo de seus carros maiores - apesar da pressão 
econômica e de regulamentação crescente para oferecer modelos com consumo menor de 
combustível. 
 



"Quanto menor o carro, menor a margem", diz Jürgen Pieper, analista da Bankhaus Metzler, 
em Frankfurt. Ele calcula que as montadoras de luxo obtêm com alguns dos modelos mais 
caros o triplo das margens de seus carros menores. 
 
Esses lucros polpudos explicam por que as montadoras estão lançando novos modelos para 
tentar abocanhar mais do mercado de luxo. A Jaguar, da indiana Tata Motors Ltd., lançou em 
maio uma versão totalmente nova de seu modelo mais popular, o sedã XJ, e até a sul-coreana 
Hyundai Motor Co. vai entrar na festa com o lançamento do sedã de luxo Equus nos EUA, em 
novembro. 
 
Mas a Audi é que está se esforçando mais para aproveitar esse filão, com planos de lançar três 
modelos de luxo novos ou redesenhados neste ano e no próximo. Ano passado, a subsidiária 
da Volkswagen roubou da BMW a liderança do mercado de carros de padrão superior da 
Europa e continua liderando no mercado chinês de luxo. Mas no segmento mais lucrativo, o de 
alto luxo, ela continua atrás das concorrentes alemãs. 
 
Para conquistar espaço, a Audi redesenhou o sedã A8 - que lançará nos EUA ainda este ano - e 
vai acompanhá-lo de uma variação mais esportiva e com perfil rebaixado do cupê A7, chamada 
Sportback, que chega às concessionárias europeias nos próximos meses. Ela também planeja 
lançar a nova versão do sedã intermediário A6, levemente renovado, nos próximos 12 meses. 
 
Até 2015, a Audi planeja vender 400.000 modelos de alto padrão no mundo - 27% do total de 
sua meta, que é de 1,5 milhão - antes os 245.000 que vendeu nessa faixa de preço ano 
passado. Nos EUA, país que responde por 17% das vendas dela nesse segmento, ela almeja 
dobrar essa fatia nos próximos cinco anos. 
 
"Os carros maiores continuarão ocupando seu espaço no mercado, tanto quanto os carros 
menores", diz Stadler, da Audi. "Nossa tarefa é produzir bem os dois tipos." 
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