
“Esse carro oferece
o mesmo que o
novo, por menos.
Foi o preço de um
1.0. Quem compra
um popular não
procura design.”
FELIPE EISLER, empresário,
dono de um March 1.6 2014

Modelos zero-km com visual ‘cansado’ conquistam consumidor pelo bolso
Thiago Lasco
thiago.lasco@estadao.com

O ferecer descontos em
produtos de coleções
antigas é a fórmula de

sucesso dos “outlets”, centros
de compras típicos dos EUA. A

receita é seguida por montado-
ras no Brasil que, ao reestilizar
um modelo ou lançar seu su-
cessor, mantêm a versão de ca-
ra “velha” no mercado.

Enquanto muitos consumi-
dores não se importam em pa-
gar mais por um carro novo, o

“antigo”sóemplacase forbara-
to. Mas isso não o torna menos
rentável. “As vendas desses veí-
culos já cobriram os investi-
mentos no projeto. Como já se
pagaram, o lucro é todo da
montadora”, diz Luiz Carlos
Augusto, da DDG Consultoria.

Além disso, as marcas costu-
mam reposicionar os “velhi-
nhos” em segmentos inferio-
res. Chevrolet Classic, Peugeot
207 e as versões de cara antiga
dos Fiat Palio e Siena atendem
uma fatia de clientes mais am-
pla que a de seus sucessores.

De quebra, manter a geração
anterior amplia a participação
do modelo no ranking de ven-
das. “O Gol era líder porque a
VW somava os números do G4
e do G5”, afirma Augusto.

Consultor da ADK Automoti-
ve, Paulo Garbossa diz que os
“velhinhos”atraemcomprado-
res racionais, que buscam cus-
to-benefício em vez de aparên-
cia. “Eles querem carros novos,
que, em tese, não dão defeito.”

Há casos em que a diferença
de preço entre o mesmo mode-
lo renovado e antigo é substan-
cial. O empresário Felipe Eisler
queria um carro 1.0 com ar-
condicionadoedireçãohidráu-
lica, na faixa de R$ 33 mil. Viu
o Nissan March renovado mas,
pelo mesmo preço, levou um
1.6 “antigo”. “Como o 1.0 novo
tinhapoucacoisaamais,prefe-
ri investir em um motor mais
forte”, conta.

O visual “cansado”, por si só,
não costuma aumentar a de-
preciação de um veículo. Mas,
quando seu fim de linha é imi-
nente, a compra pode não va-
ler a pena. “Nesse caso, a desva-
lorização torna-se bem mais
acentuada”, alerta Augusto.
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Uno (E) de
cara ‘velha’
permanece
em linha.
Após lançar o
208, Peugeot
manteve o
207 como
opção de
entrada

Eisler queriaEisler queria
um hatch 1.0um hatch 1.0
na faixa dena faixa de
R$ 33 mil eR$ 33 mil e
optou pelooptou pelo
March 1.6March 1.6
com visualcom visual
antigo, masantigo, mas
mais bemmais bem
equipadoequipado
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Carro novo, cara antiga
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