
31 out 2011

42 marketing

Nem mesmo a elevação do dólar e o 
aumento de 30% para até 55% no IPI 

(Imposto sobre Produtos Industrializados) 
dos carros importados, medida anunciada 
em setembro pelo governo brasileiro, im-
pediram a britânica Rolls-Royce de che-
gar ao Brasil. O primeiro modelo a des-
filar pelas ruas do País deve ser o Ghost, 
que promete atiçar ainda mais o badalado 
mercado brasileiro de altíssimo luxo, um 
dos mais dinâmicos do planeta.

Capaz de atingir cem quilômetros por 
hora em apenas 4,9 segundos, o sedã mais 
“acessível” da Rolls-Royce custará R$ 2,2 
milhões, o equivalente a quase cem car-
ros populares, e pode chegar a 250 qui-
lômetros por hora. “Mesmo o acréscimo 
de 20% no preço do carro, em função do 
IPI mais alto, não é suficiente para fazer 
com que o cliente desse tipo de veícu-
lo desista da compra, que é movida por 
desejo”, diz Francisco Longo, diretor da 
Via Itália, que em março de 2012 abre as 
portas da primeira concessionária bra-
sileira da marca, montada na região dos 
Jardins, bairro nobre da capital paulis-
ta. Experiente no ramo, Longo já impor-
ta as marcas premium Ferrari, Maserati 
e Lamborghini.

Além do Ghost, o show room da RR vai 
apresentar três modelos da linha Phantom 
(coupé, sedã e conversível), com preços 
próximos de R$ 3 milhões. A previsão é 
comercializar entre dez e 15 veículos no 
primeiro ano de operação, resultado que 
deve pegar carona nos números do mer-
cado de luxo. Segundo especialistas, o 
segmento crescerá cerca de 19% nos pró-
ximos anos – o faturamento em 2010 foi 
de R$ 15,1 bilhões, aumento de 22% em 
relação ao ano anterior.

O novo momento da marca inglesa se-

gue-se a um período de escassas impor-
tações. A montadora estima que apenas 
seis carros foram trazidos para o mercado 
brasileiro desde 2006, somando as ven-
das feitas tanto pela alemã BMW, dona 
da marca, quanto por importadores in-
dependentes. 

O objetivo é repetir no mercado bra-
sileiro o mesmo desempenho obtido en-
tre outros Brics (grupo formado por Bra-
sil, Rússia, Índia e China). Segundo Tors-
ten Müller-Ötvös, presidente mundial da 
Rolls-Royce, presente no lançamento da 
marca em São Paulo na semana passada, 
a China ganhou um representante oficial 
em 2003. Hoje o mercado chinês é o se-
gundo mercado da fabricante, com ven-
das de 800 unidades ao ano, perdendo 
apenas para os Estados Unidos.

O terceiro lugar fica com o Reino Uni-
do, seguido dos Emirados Árabes. Na Rús-
sia, a marca desembarcou em 2002, e na 
Índia, em 2009. Os dois países emergen-
tes somam vendas de 180 veículos. Glo-
balmente, as 84 revendas já comerciali-
zaram três mil veículos neste ano.

Último dos Brics, ainda que o primei-
ro país da América do Sul a abrigar a re-
venda de uma verdadeira lenda da in-
dústria automobilística mundial, o Bra-
sil deve assistir ao crescimento da Rolls-
-Royce com muita cautela. “Só agora en-
contramos o parceiro apropriado para 
abrir nossas vendas no varejo. Não esta-
mos interessados em volume, e sim em 
uma estratégia consistente, desenvolvi-
da a longo prazo”, destaca Müller-Ötvös.

A entrada da legendária montadora já 
poderia ter acontecido há um ano, mas 
antes os ingleses preferiram observar “as 
decisões tomadas por muitas outras mar-
cas de luxo”, declara Müller-Ötvös. O tra-
balho de Longo contará com o suporte 
do diretor do escritório regional da Rolls 
Royce para a América do Sul, cujo nome 
deverá ser anunciado em breve. Instala-
da em São Paulo, a operação brasileira 
funcionará como hub da marca na região. 

Após oficializar a sua chegada ao Bra-
sil, com evento realizado na Fundação Os-
car Americano, Müller-Ötvös seguiu pa-
ra o Chile, segundo país da América do 
Sul a receber uma representação oficial 
da Rolls-Royce. A demanda provocada 
mundialmente deve ser suprida com um 
investimento de cerca de £10 milhões (R$ 
28,4 milhões) para ampliar as instalações 
da fábrica e da sede da empresa, luxuo-
samente acomodadas na propriedade de 
Lord March, em Goodwood, na Inglaterra.

Artesanalmente confeccionados, os 
carros trazem de bordados ornamentais 
e interiores de madrepérola até tetos com 
1,2 mil cabos de fibra óptica capazes de 
reproduzir um céu estrelado. A personali-
zação se estende também para o trabalho 
de comunicação da marca, coordenado 
entre os escritórios dos Estados Unidos, 
Inglaterra, Cingapura, Dubai, Pequim e 
agora também do Brasil. 

A estratégia está centrada na elabo-
ração de uma plataforma de marketing 
one-to-one, voltada à realização de even-
tos que proporcionem experiência de 
marca, entre outras ações extremamen-
te exclusivas.
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Assista às entrevistas com os 
executivos da Rolls-Royce no site 
meioemensagem.com.br ou 
fotografe o código ao lado com o 
celular (mais instruções à pág. 4).

Glamour à toda prova
A inglesa Rolls-Royce chega ao País sem temer o aumento de imposto e a alta do dólar  
Por janaina langsdorff jlangsdorff@grupomm.com.br

negócios

Torsten Müller-Ötvös, CEO global da Rolls-Royce: o sedã mais acessível da fabricante custará R$ 2,2 milhões
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