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Stuttgart, Sindelfingen e Malmsheim, 24 de Setembro de 2003 - Com ações como 
visitas ao museu e opção de retirar o carro zero diretamente na fábrica, marca 
trabalha para que consumidores "vivam" sua estrela. Mais um dia começa na principal 
fábrica da Mercedes-Benz. Localizada em Sidelfingen, cidade próxima a Stuttgart, essa 
unidade produz anualmente 470 mil unidades -balanço de 2002-, entre os modelos 
Classe S, E, C, CL e as limusines da marca Maybach. Seria uma fábrica comum, não 
fosse toda a estratégia de fidelização do cliente, "construída" também diariamente 
naquela unidade.  

Aos abrir as portas pela manhã, uma parte da montadora se prepara para receber, não 
só os funcionários usuais, como também o elo fundamental para a existência de todo o 
processo de fabricação de um carro: o consumidor final, o cliente, ou seja, aquele que 
em inúmeras marcas disponíveis no mercado optou pelo automóvel com o logotipo da 
estrela.  

Todos os dias, uma média de 450 clientes Mercedes retiram seus carros na fábrica de 
Sindelfingen. Fácil de entender. Quando compra ou encomenda um automóvel da 
marca em uma das concessionárias Mercedes-Benz na Europa, o consumidor pode 
escolher em receber o "produto" ou no próprio ponto-de-venda, ou na fábrica. 23% 
dos clientes de automóveis zero-quilômetro optam pela entrega na montadora.  

Chegando lá, além do clima e ambientação fortes em torno da marca, o consumidor -
com o acompanhamento da família ou não- encontra no hall de entrada uma "lojinha". 
Nela, aproximadamente 4 mil itens -entre jaquetas, malas feitas em couro, camisetas, 
miniaturas e peças para personalização- são oferecidos ao cliente. Um peso de papel 
com a estrela da marca em metal, por exemplo, custa € 40 - R$ 129-, bonés custam € 
5. Fora os clientes, a unidade de Sindelfingen recebe anualmente a visita -monitorada, 
com direito a vídeo de introdução e até tradutores simul-tâneos- de 105 mil pessoas, 
que se não têm, pelo menos são levadas a pensar -dado tamanho envolv imento- na 
compra de um Mercedes-Benz no futuro. Não pára por aí.  

Paixão turbinada  

Em Stuttgart, a marca "abre o livro" de seu passado. Dentro de parte da sede 
administrativa da Mercedes-Benz, o aficionado pode "turbinar" ainda mais sua paixão. 
São 65 mo delos expostos, que, na verdade, são muito mais do que simples carros, 
mas partes vivas -sim, todos podem funcionar se "reanimados" com óleo e 
combustível- da história. Ao adentrar o museu, o emocional já toma lugar e é 
exacerbado quando um funcionário coloca em funcionamento um Benz Patent Motor 
Car, de 1886, que com motor de combustão interna, era capaz de alcançar "incríveis" 
(para a época) 16 km/h de velocidade máxima.  

Para contar a história, nada de monitores. O museu dispõe de "guias" eletrônicos -que 
tem um formato de um telefone sem fio-, nos quais o visitante ao pressionar o número 
de cada carro, pode desfrutar de um resumo da história daquele automóvel, como a 
motorização, as vitórias, os proprietários ilustres, som do funcionamento e importância 
na época em que foi produzido. As locuções acerca dos automóveis antigos podem ser 
em inglês, alemão ou espanhol.  



No museu, fácil é descobrir os carros mais venerados pelos visitantes. Estão no 
corredor dos automóveis de corrida, modelos como o monoposto W25, de 1934, com 
motor de 3,36 litros turbo de seis cilindros, 355 cavalos de potência e uma velocidade 
máxima de 280 km/h -número que mostra a dose de loucura dos pilotos da época, já 
que os monopostos tinham nenhum recurso de segurança. Era literalmente um foguete 
sobre quatro rodas. Foi com o W25 que nasceu a história de sucesso dos flechas de 
prata.  

Em 1934, no dia anterior a primeira prova da temporada, em Nürburgring, o chefe de 
equipe Mercedes-Benz, Alfred Neubauer, descobriu que o W25 estava um quilo acima 
do peso máximo para a competição -750 kg, sem óleo, combustível e pneus. Em uma 
atitude corajosa e desafiadora, pediu que durante a noite, os mecânicos raspassem 
toda a pintura do carro -que era branco-, o que reduziu o peso do carro em dois quilos. 
Com o piloto Rudolf Caracciola, o W25 ganhou os títulos europeu e alemão, e 
conseguiu bater a AutoUnion -atualmente Audi- no recorde de velocidade nas pistas, 
atraindo a atenção mundial.  

Outro carro que atrai olhares é o 300 SL Panamericana, de 1952, vencedor da difícil 
prova Carrera Panamericana, no México. Com motor de seis cilindros, 3 litros e 170 cv, 
alcançava 230 km/h de velocidade máxima.  

De tanta história -e tantos carros-, o atual museu já está, há tempos, bem pequeno. 
Afinal, apenas 10% dos automóveis no acervo da Mercedes-Benz estão expostos no 
local. Por pouco tempo. Na quarta-feira passada, dia 17, a marca inaugurou a pedra 
fundamental do novo museu, que começa a ser construído em maio de 2004. A 
inauguração está planejada para o segundo semestre de 2006. O novo museu, 
localizado em frente a unidade da DaimlerChrysler em Stuttgart -Untertürkheim, terá 
60 mil metros quadrados de área. Em um formato estilizado de uma estrela de três 
pontas -símbolo da marca-, o novo museu terá um espaço reservado também para a 
evolução dos veículos comerciais da marca, como caminhões e ônibus.  

Para acessar o site do museu, o endereço eletrônico é o www.daimlerchrysler.com. 
Nele, escolha o ícone history e depois Mercedes-Benz Classic. As informações podem 
ser lidas em inglês ou alemão. Há até um tour virtual pelo museu e a ficha de cada 
automóvel separados por ano. Vale a pena visitar, nem que for apenas por meio da 
internet.  

Curso de direção  

Nós fazemos carros mais seguros. Mas e o motorista? Tendo esse slogan como mote, a 
Mercedes-Benz realiza o Intensive Driver-Safety Training, em um aeroclube na cidade 
de Malmsheim, próxima a Stuttgart. Todos os anos, 20 mil pessoas -que são 
convidadas pela marca- participam do curso.  

O treinamento aborda desde a necessidade de um bem-estar físico em uma viagem, 
técnicas para estar preparado em situações de emergência. Destaca também os 
maiores causadores de acidentes, segundo pesquisas divulgadas pela Mercedes-Benz. 
Da lista, dirigir em uma velocidade inapropriada ao local responde com 19% das 
causas, seguido pela desatenção ao volante (14%) e não manter distância suficiente 
do carro à frente (12%). O álcool, incrivelmente, representa apenas 5% das causas de 
um acidente.  



No curso, depois de "pisar fundo", forçar situações de emergência, como derrapagens 
e frenagens de pânico, uma observação que vale pelo curso. Edgar Wenzel, 
responsável pelo Mercedes-Benz Intensive Driving Safety Training Programme -
programa intesivo de treinamento para direção segura-, depois de aulas que deixaram 
mais de uma centena de alunos mais confiantes ao volante, lembrou que o mais 
importante que um motorista precisa saber ao dirigir um carro, "é que por mais 
confiante que possa estar, nunca pode se esquecer, que independentemente da 
velocidade, a área de contato com o solo, por meio dos pneus, é de apenas quatro 
vezes o tamanho de uma mão". "Pensem nisso quando acharem que o carro está 
totalmente sob controle a 200 km/h."  

No Brasil, a subsidiária da Mercedes-Benz prepara uma versão mais curta do Intensive 
Driver-Safety Training. Também apenas para convidados, o curso está programado 
para acontecer em novembro, em no autódromo de Interlagos, em São Paulo.  
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