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O empresário Menache
Hamaoui tem um
Mercedes-Benzeestu-

da a compra de um Jaguar. Ao
visitar a autorizada da marca
inglesa em São Paulo, foi trata-
docomo um rei. “Fizeram tudo
para me deixar confortável,
mas não foi artificial. Foi como
se já nos conhecêssemos há
muito tempo”.

Para fechar negócios que
chegam à casa do milhão, as
concessionárias de marcas de
luxo empenham-se em ofere-
cerumatendimentopersonali-
zado. Tudo para conquistar
umconsumidorquenão sesur-
preende com facilidade. “Àsve-
zes, nosso cliente já tem dez
carros sofisticados na gara-

gem”,diz HelenaFarah, direto-
ra da Aston Martin e da Jaguar.

Se nos segmentos popula-
res a compra passa por aspec-
tosracionais,como custo-bene-
fício e tamanho do porta-ma-
las, no alto luxo o carro não é
necessidade, é desejo.

“O cliente quer que alguém
o convença de que esse é um
carro bacana, ‘cool’. Quer sa-
ber que pessoas como o prínci-
pe de Mônaco também diri-
gemesse modelo”,diz Mariana
Vieira, diretora comercial da
Bentley. “Você não diz que o
automóvel vai de 0 a 100 km/h
em quatro segundos, pois ele
pode já ter uma Ferrari”.

Se o cliente tem potencial, a
marca levao carrodesejadoaté
onde ele estiver para um test-
drive, que pode durar um fim
de semana inteiro.

Dentro da concessionária,
arquitetura, iluminação,músi-
ca ambiente e aromatização
criamumaexperiênciaagradá-
vel. Marcas como Rolls-Royce,
Bentley e Aston Martin permi-
tem a completa customização
do veículo, desde cores e reves-
timentos até o nome do dono
gravado na soleira da porta.

A conversa pode ser regada
a café, licor, uísque e até charu-
tos. Tudo depende do cliente.

“O vendedor percebe o perfil
de cada um. Para o emergente,
que precisa de reconhecimen-
to, ele abre uma garrafa de
champanhe”, diz Leo Casta-
nho, gerente de vendas da Mer-
cedes. Os mais ricos preferem
conversar em salas reservadas,
longe do público.

Aliás, a discrição é funda-
mental. É proibido expor no-
mes de outros clientes. “Ele só
quer aparecer dentro do círcu-
lo social dele. Não posso dizer
‘vendi esse carro ao fulano, va-
mos fechar negócio tam-
bém?’”,diz MiltonChameh,ge-
rente da Rolls-Royce.

PÓS-VENDA
O cuidado com o cliente conti-
nua no ato da entrega, quando
um consultor técnico explica
em detalhes o funcionamento

e os recursos do veículo. Al-
guns dias depois, a autorizada
telefona ao cliente para saber
se ele está gostando do carro.
“Ele vê que nos importamos e
este é o nosso diferencial. Até
porque estamos falando de 20
carros vendidos por ano”, diz
Mariana, da Bentley.

Para a manutenção, as con-
cessionárias têm serviço de le-
va e traz, que retira e entrega o
carro no domicílio do cliente.
O transporte até a oficina é fei-
to de caminhão.

Eventos ajudam a estreitar o
relacionamento.Asmarcasofe-
recem viagens para visitar a fá-
brica, assistir à 24 Horas de Le
Mans ou ver o lançamento de
um modelo. Tudo para o clien-
te se sentir especial. A maioria
dessas ações é paga, mas ofere-
cida só a alguns clientes.

Vendem-se sonhos

Hamaoui (E) foi à
Jaguar e se sentiu
confortável

No mercado de
carros milionários,
concessionárias
de marcas de luxo
usam atendimento
para construir uma
relação especial
com o cliente

18a25
carros são vendidos por ano
na Bentley. Já em marcas de
volume, uma concessionária
vende até 900 veículos ao mês

COMO UM REI
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