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Especial | Carros de luxo

Est rat é g i a Montadoras apostam
em parcelamentos para classe C

Market ing
t ransfor ma
consumidor
em piloto

REGIS FILHO/VALOR

Henning Dornbusch, presidente da BMW: “O cliente bem atendido no momento da compra torna-se fiel à marca”

Amélia Alves
Para o Valor, de São Paulo

Com o poder de compra turbi-
nado da nova classe C, o mercado
de carros de luxo não tem medi-
do esforços para tornar realidade
o sonho de muitos emergentes:
ter acesso a uma supermáquina,
com todos os atributos de design
e sofisticação. Nessa trajetória va-
le tudo. Viver um dia de piloto
num autódromo de verdade,
participar de cursos de pilota-
gem e até comprar um Mercedes-
Benz zero quilômetro em 12 ve-
zes sem juros. As marcas também
investem em sustentabilidade na
hora de agregar valor.

A Mercedes-Benz tem mais de
50 anos de Brasil, e conta com 32
concessionárias e crescimento de
9% nas vendas de automóveis no
primeiro trimestre em relação a
igual período de 2011. O desempe-
nho deve seguir positivo com no-
vas estratégias de marketing e lan-
çamentos de diversos modelos nos
próximos meses. A proposta é di-
recionar as campanhas cada vez
mais à classe C, associando confor-
to e status a um preço e condições
de pagamento acessíveis. “A ascen-
são profissional tem acontecido
cada vez mais cedo. Nosso público
que antes tinha, em média, 50

anos, hoje tem 30. Estamos bus-
cando entender esse cliente, facili-
tando sua compra, diz Arthur
Wong, gerente de marketing de
automóveis da Mercedes no Brasil.

Com lojas em 23 cidades, de
Norte a Sul do Brasil, a Au d i quer
chegar a 30 pontos de venda ain-
da neste ano. Para atrair quem es-
tá ingressando no segmento pre-
mium, tem investido pesado no
marketing do A1. Lançado há um
ano, o carro já é eleito um case de
sucesso da marca. A um custo de
R$ 98 mil, a Audi aposta no carro
como uma porta de entrada para
aumentar a sua carteira de clien-
tes. “Nosso desafio foi vender essa
tecnologia de um DNA Audi em-
barcado num carro compacto”,
acrescenta Leandro Radomile, di-
retor de marketing e vendas.

E para quem nunca teve uma
oportunidade de pilotar um car-
ro da marca, o Audi Driving Ex-
perience oferece cursos de pilo-
tagem e direção esportiva em In-
terlagos. Este ano estão previstos
seis eventos em todo o país. Os
cursos são divididos em três mo-
dalidades: condução esportiva a
bordo de um Audi, pilotagem
profissional e direção do supe-
resportivo R8. Os programas são
ministrados por pilotos profis-
sionais e uma equipe especializa-

da. Todos os participantes rece-
bem kit oficial Audi de competi-
ção com macacão, luvas, sapati-
lhas e capacete. Os cursos custam
entre de R$ 5.000 e R$ 10.000.

É nesse cenário, com receita de
€ 12,4 bilhões e lucro operacional
de € 1,4 bilhão, que o Grupo Audi
comemora o melhor trimestre de
sua história. As vendas mundiais
da empresa cresceram 11,7% de
janeiro a abril. No Brasil, a empre-
sa cresceu 23% no período.

Outro ponto relevante no mar-
keting das montadoras é o pós-
venda. “Nossa proposta é que essa
área seja tão premium quanto nos-
sos carros”, conclui Leandro Rado-
mile, da Audi. Para a BMW, fideli-
zação começa no momento da
compra e continua no pós-venda.

“O cliente bem atendido no mo-
mento da compra e com um even-
tual problema rapidamente solu-
cionado, torna-se fiel à marca”, ex-
plica Henning Dornbusch, presi-
dente da BMW.

Sob o lema “Puro prazer de diri-
gir, a BMW é um sonho de consu-
mo de homens entre 30 e 60 anos.
São profissionais bem-sucedidos e
com alto poder aquisitivo, exigen-
tes e bem informados. “Pe s s o a s
que querem e devem se sentir es-
peciais”, afirma Dornbusch. Se-
gundo ele, o grupo tem forte estra-
tégia de marketing e importante
diferencial: investir na filosofia ef-
ficient dynamics — dispositivos
para aumentar a economia e redu-
zir as emissões de CO2 na atmosfe-
ra — em todos os seus produtos.

Na Audi, proteção ambiental
também serve de base para o su-
cesso duradouro da marca. Um
exemplo desse compromisso é a
recém-criada Fundação Audi do
Meio Ambiente. Sob o título de
“Mobilidade Audi Equilibrada”, a
companhia está direcionando
suas atividades para um objetivo
maior: a mobilidade com emissão
de CO2 neutralizada.

Para valorizar o conceito da sus-
tentabilidade, na edição 2010 do
Salão do Automóvel, todos seus
veículos expostos foram na cor
branca. Nos meses seguintes, a
procura por carros brancos cres-
ceu consideravelmente na rede de
concessionárias. “Representaram
em torno de 50% das vendas em
2011”, comemora Dornbusch.

.

Financiamentos já representam
40% dos negócios no segmento

Angel Martinez, diretor do Banco Mercedes-Benz: “Desde 2010 estamos mantendo uma política agressiva de juros”

Do Rio

Quem imagina que o financia-
mento de veículos num grande
número de parcelas é um hábito
exclusivo de quem compra carros
populares está enganado. “Os ricos
também financiam”, diz Angel
Martínez, diretor comercial do
Banco Mercedes-Benz. Para parce-
lar a compra de um carro de luxo
importado, os clientes podem re-
correr aos bancos de montadoras
ou às linhas dos bancos de varejo,
como B r a d e s c o, Itaú ou Citibank,
onde as taxas giram em torno de
1% a 1,4% ao mês, dependendo do
número de parcelas, que em al-
guns casos podem chegar a 60.

Também há descontos de taxas
condicionados a prazos menores.
Bancos de montadoras eventual-
mente cobram juros mais baixos
para impulsionar as vendas. É o ca-
so da Mercedes-Benz, que desde
novembro cobra 0,99% em seus fi-
nanciamentos. “Desde 2010 esta-
mos mantendo uma política
agressiva de juros”, diz Martínez.
As ofertas podem chegar a juro ze-
ro com 60% de entrada e parcela-
mento em 12 meses para o Merce-
des Classe C, o modelo de entrada

do catálogo no segmento de luxo.
Com isso, o financiamento ga-

nha espaço no segmento de luxo,
ainda que se mantenha em níveis
abaixo da média do setor automo-
tivo no Brasil. Enquanto as vendas
financiadas correspondem a 70%
do volume de negócios do setor,
no segmento de importados de lu-
xo, essa proporção é de cerca de
40%. “No caso da Mercedes, cerca
de 50% das nossas vendas são fi-
nanciadas”, acrescenta Martínez.

A demanda também é alta nos
bancos comerciais. No Citibank,
20% das concessões de crédito au-
tomotivo são realizadas para veí-
culos com preço acima de R$ 100
mil, a maior parte delas na faixa
até R$ 150 mil. “Nós liberamos até
90% do valor do veículo em até 60
vezes, sem limite máximo de valor
para o financiamento, que está
condicionado à capacidade de pa-
gamento do cliente”, explica Gil-
berto Marmol, gerente regional de
vendas da Credicard Financiamen-
tos, empresa do Grupo Citi.

Segundo Eduardo Varella, di-
retor-presidente do BMW Group
Serviços Financeiros, o financia-
mento permite muitas vezes uma
melhor adequação da aquisição

do veículo ao fluxo de caixa do
comprador. “Com isso, ele pode
guardar esses recursos em inves-
timentos com retorno de longo
prazo superiores às taxas de ju-
ros ou visando uma segurança e
liquidez maiores para momen-
tos de incerteza.”

Há quem compre carros de lu-
xo até no cartão de crédito. “Eu já
passei R$ 1 milhão no cartão
Amex de um cliente, em parcelas
de R$ 200 mil aqui na loja”, conta
Fernando Morera, dono da con-
cessionária multimarca de im-
portados Só Veículos, em São
Paulo, que trabalha com prazo
máximo de 48 vezes no parcela-
mento. Segundo Morera, os ne-
gócios parcelados correspon-
dem de 30% a 40% das vendas da
concessionária. Além disso, 80%
das vendas envolvem a troca de
um modelo antigo.

Marmol, da Credicard, acredita
que o mercado de financiamento
de veículos de luxo deve continuar
aquecido. “Há muitas opções de
oferta de veículos e os comprado-
res estão antenados nas novidades,
trocando de carro anualmente, o
que deve manter esse mercado em
a l t a”, avalia. (CV)

.

Concessionárias evitam repassar
toda a alta do IPI para consumidor

Marcel Visconde, presidente da Stuttgart Sportcar: “Não conseguimos recompor o estoque com o imposto antigo”

Carlos Vasconcellos
Para o Valor, do Rio

A alta de 30 pontos percentuais
na alíquota do IPI para veículos
com menos de 65% de conteúdo
nacional afetou também os car-
ros de luxo. Segundo a Associa-
ção Brasileira das Empresas Im-
portadoras de Veículos Automo-
tores (Abeiva), o setor de impor-
tados teve uma queda de 28,1%
em abril em relação ao mesmo
período do ano passado. As mar-
cas de luxo não ficaram imunes.

As concessionárias BMW
amargaram um recuo de 9,3%
nas vendas entre março e abril, e
de 43,3% na comparação com
abril do ano passado. As vendas
da Au d i recuaram 18,4% em rela-
ção a março e 12% na compara-
ção com abril de 2011. Na Pors -
che, a queda chegou a 78% na
comparação abril/abril.

Para evitar quedas ainda maio-
res, a maioria das montadoras do
segmento de luxo evitou repas-
sar integralmente o custo do au-
mento de imposto. A Mercedes-
Benz repassou 15 pontos percen-
tuais do aumento do IPI. Hen-
ning Dornbusch, diretor-presi-

dente do BMW Group Brasil, con-
ta que a montadora repassou 16
pontos percentuais. Por causa do
aumento, ele prevê uma queda
de 30% nas vendas no primeiro
semestre em comparação com a
primeira metade do ano passa-
do. “No Brasil a carga tributária
nos veículos importados é uma
das mais altas do mundo”, recla-
ma Dornbusch.

Apesar de ter entrado em vigor
em dezembro do ano passado, o
efeito da alta do IPI sobre as ven-
das começa a ser sentido agora
pela maioria das marcas, quando
a maior parte dos estoques de
importados de luxo com a alí-
quota antiga começa a se esgo-
tar. “Todos os carros das marcas
BMW e Mini em estoque já foram
vendidos com o preço pré-IPI”,
diz Dornbusch.

Marcel Visconde, presidente
da Stuttgart Sportcar, importa-
dora de carros esportivos de luxo
Porsche, lamenta não ter tido a
chance de aproveitar a venda de
estoques antigos para adiar o im-
pacto da nova alíquota. Quando
a medida foi decretada, em se-
tembro, os estoques da importa-
dora estavam baixos, em função

das vendas recordes da marca em
2011 no Brasil. Apesar de o novo
IPI ter passado a vigorar em de-
zembro, não houve tempo de im-
portar novas unidades. “Leva três
meses entre a encomenda e o re-
cebimento, por isso não conse-
guimos recompor o estoque com
o imposto antigo”, explica.

Visconde diz que é um erro
considerar o mercado de veícu-
los de luxo como um segmento
imune à crise. “Um aumento de
impostos sempre provoca uma
retração, que é seguida por uma
acomodação do mercado antes
da retomada do crescimento”,
afirma. Ele conta que os modelos
da Porsche sofreram um aumen-
to médio de 19% por causa da al-
ta do IPI, que não foi repassada
integralmente ao consumidor.

O novo regime tributário auto-
motivo a ser anunciado pelo go-
verno, que deverá entrar em vigor
a partir de 2013, com validade até
2017, não deve mudar a situação
das montadoras e importadores
de veículos de luxo no Brasil. A no-
va tributação terá descontos pro-
gressivos de até 30 pontos percen-
tuais na alíquota, conforme o volu-
me de conteúdo nacional.

Asiát icos
ampliam
as opções
Guilherme Meirelles
Para o Valor, de São Paulo

As medidas restritivas à impor-
tação fixadas pelo Banco Central
no fim do ano passado não altera-
ram planos das montadoras asiáti-
cas dispostas a apostar no poten-
cial brasileiro para o segmento de
luxo. A japonesa To yota e a corea-
na Hyundai anunciaram lança-
mentos para este semestre en-
quanto a Mitsubishi aposta forte
no esportivo Lancer Evolution X,
lançado no final de 2010.

Os principais concorrentes
são os modelos já presentes das
alemãs Au d i , BMW e Mercedes.

“Optamos pelo Brasil em função
do potencial de crescimento e por
acreditar que sempre haverá um
público que deseje exclusividade”,
afirma Frank Gundlach, diretor co-
mercial da linha Lexus, da Toyota.
São 3 modelos que acabam de che-
gar. O top de linha é o sedã LS 460
L, que sai por R$ 615 mil. Chegam
também o sedã médio IS 300, por
R$ 218,5 mil e a SUV de luxo
RX350, tabelada em R$ 298 mil.

A Hyundai lançou o sedã Gene-
sis, na faixa de R$ 220 mil, mais vol-
tado para jovens executivos e pro-
fissionais liberais. Até então a op-
ção oferecida era o Azera GLS, en-
contrado a R$ 115 mil. O Genesis
chega ao Brasil três anos após o seu
lançamento nos EUA, onde con-
quistou mais de 20 prêmios, se-
gundo o grupo CAOA Hyundai,
responsável pela importação.

A Mitsubishi tem no sedã espor-
tivo Lancer Evolution X, de R$ 210
mil, o seu trunfo de luxo no merca-
do nacional. Mesmo pesando
2.040 kg, o carro atinge 242 km/h e
faz de 0 a 100km/h em 6,3 segun-
dos. “É um carro de alta tecnologia,
que vai bem tanto nas cidades co-
mo em pistas, afirma Fernando Ju-
lianelli, diretor de marketing.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Especial Carros de Luxo p. F4.




