
“O ano começa agora para a
Mercedes-Benz no Brasil”, dis-
se entusiasmado o diretor de au-
tomóveis da marca no país, Di-
mitris Psillakis, que prevê que o
lançamento de novos carros no
mercado brasileiro podem dar à
montadora um novo patamar
de vendas e concorrer de igual
para igual com as rivais e com-
patriotas alemãs, BMW e Audi.
A aposta no hatch Classe B é tão
alta que a Mercedes espera para
o restante do ano a venda de
quase 5 mil carros.

“Devemos fechar o ano com
cerca de 8 mil automóveis vendi-
dos no Brasil. Nosso desempe-
nho não foi muito bom nos pri-
meiros meses em função da no-
va regra do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados). Mas
o começo do ano não foi ruim so-
mente para a Mercedes. O mer-
cado de luxo foi muito impacta-
do pelas medidas e também pelo
baixo crescimento da economia
brasileira”, disse o executivo.

Até julho, as vendas da Merce-
des somaram 2.837 unidades.
Com esse volume, ela reassu-
miu novamente o segundo lu-
gar na briga com BMW e Audi.
Até o dia nove de agosto, a em-
presa comercializou 3.483 car-
ros, contra 5.818 unidades da
BMW e 2.629 automóveis co-
mercializados pela Audi.

“Os clientes de carros pre-
mium estão mais racionais. Essa
é uma das razões para a queda
no mercado este ano. Muitos an-
teciparam as compras para fugir
do aumento do IPI. Agora, com
os nossos lançamentos, princi-
palmente da Nova Classe B va-
mos trazer esse cliente nova-
mente para nossas concessioná-
rias”, disse Psillakis.

O hatch Classe B chega no
mercado brasileiro em outubro
e vai concorrer num mercado
dominado pelo X1 da BMW. O
modelo vai ser vendido com pre-
ço em torno de R$ 120 mil. “Va-
mos trazer uma família dessa
plataforma para o Brasil. Tere-
mos em 2014 um sedã e em 2015
um SUV (utilitário esportivo). É
um carro que nos dará condi-
ções de brigar no segmento de
entrada no mercado premium”,
acrescentou o executivo.

Para dar vazão ao crescimen-
to é importante aumentar a re-
de de concessionários. Psi-
llakis ressaltou que a Mercedes
está em um processo de expan-
são de suas lojas e deverá fe-
char este ano com mais três ca-
sas. Hoje, a marca conta com
35 revendas no país.

“Com a faixa de preços que
queremos entrar, temos que dar
mais capilaridade à nossa rede
de concessionárias. O projeto é

abrir mais lojas no médio prazo
para dar vazão às nossas ven-
das”, disse. “Mas, tudo depen-
de das novas regras.”

Psillakis se referiu ao novo
regime automotivo brasileiro.

Os planos para o próximo ano,
aliás, estão congelados. Tudo
será decidido depois da defini-
ção das novas regras, que en-
trará em vigor em 2013 e vale-
rá até 2017.

“O Brasil é país que todo
mundo está apostando e com a
nossa matriz não é diferente. Es-
tamos ansiosos para definir lo-
go o nosso plano de investimen-
tos para os próximos anos.”

O novo regime pode conter
cotas para as empresas impor-
tadoras no país. Entretanto, se-
gundo fontes do mercado, essa
cota será definida por volume
e não por valores como foi fei-
to no acordo automotivo com
o México. As regras para as im-
portações de veículos do Méxi-
co dizem que todas as monta-
doras podem trazer automó-
veis até o valor de US$ 1,4 bi-
lhão por ano, até 2013. A expec-
tativa é que o governo anuncie
as novas regras na primeira
quinzena de setembro. “O país
tem potencial de crescimento
e é nisso que apostamos. E com
o ambiente definido vamos tra-
çar nossas metas.” ■
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Mercedes aposta emcompacto
para ganharmercado no país

Montadora
amplia linha
de SUVs

Classe B, hatch de entrada, vai ser o diferencial neste ano para a marca reduzir um pouco a queda nas vendas

Marca reduziu
margem para dar
fôlego às revendas
depois do super IPI

Assim como a Bentley, marca
de ultraluxo da Volkswagen, a
Mercedes-Benz também está
apostando nos utilitários espor-
tivos para atender ao gosto dos
consumidores de países emer-
gentes e, dessa forma, aumen-
tar sua participação de merca-
do. A companhia deve iniciar a
produção desses modelos na
Tailândia e na Indonésia no fim
do ano que vem. A montadora
alemã já havia anunciado pla-
nos de fabricar sua linha GL na
Índia, também a partir do ano
que vem. De janeiro a julho, as
vendas de utilitários esporti-
vos da Mercedes-Benz cresce-
ram 11%, o dobro do que o re-
gistrado pelas demais linhas au-
tomotivas (sedãs, cupês e es-
portivos). ■ Bloomberg
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Desempenho das vendas de automóveis da Mercedes-Benz 
nos últimos seis anos, em unidades
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