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Roger Federer e Mercedes-Benz intensificam parceria com a iniciativa "Neon Legacy" 

 
• O primeiro projeto da iniciativa "Neon Legacy" envolve um Mercedes AMG GT 63 S E 

PERFORMANCE amarelo Neon (consumo de combustível em ciclo combinado, ponderado: 7,9 

l/100 km; emissões de CO₂ em ciclo combinado, ponderadas: 180 g/km; consumo de energia 

elétrica em ciclo combinado, ponderada: 12,0 kWh/100 km)1 inspirado pelo tenista lendário Roger 

Federer. 

• O automóvel exclusivo será leiloado por uma boa causa: as receitas serão investidas na 

renovação de um campo de ténis público em Londres. 

 

A Mercedes-Benz e Roger Federer têm mais em comum do que se possa imaginar: espírito 

competitivo, uma história de sucesso de muitos anos e um compromisso com a sociedade 

solidamente estabelecido na sua génese. Em conjunto, a emblemática Marca de automóveis e um 

dos tenistas mais bem-sucedidos de todos os tempos lançaram a iniciativa "Neon Legacy". Esta 

iniciativa liga vários projetos para alcançar um objetivo global: retribuir algo à sociedade. 

 

As influências da iniciativa podem ser sentidas em várias formas. Cada projeto da parceria cria 

resultados significativos e duradouros através de atividades filantrópicas que inspiram outros. A 

Mercedes-Benz apoia estas causas e colaborações através da recolha de subsídios e doações, por 

exemplo. 

 

 

                                                        
1 Os valores apresentados são os valores WLTP de CO2 medidos de acordo com o Nº 3 do Artigo 2 do Regulamento de Implementação (UE) 2017/1153. O 

consumo de combustível foi calculado tendo por base estes valores. O consumo de energia elétrica foi determinado com base no Regulamento 2017/1151/UE. 
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O primeiro resultado da colaboração entre a Mercedes-Benz e Roger Federer esteve em exposição 

na Laver Cup em Londres, entre 23 a 25 de setembro de 2022: um Mercedes-AMG GT 63 S E 

PERFORMANCE pintado na mesma cor das bolas de ténis – Amarelo Neon - e decorado com o selo 

pessoal de Roger Federer. No próximo dia 26 de novembro de 2022, esta peça única será leiloada 

pela Sotheby’s em Munique. 

 

A Mercedes-Benz irá investir todas as receitas do leilão na renovação de um campo de ténis público 

em Londres, permitindo aos amantes de ténis de todas as idades melhorarem as suas capacidades 

como jogadores, ao jogarem num campo de ténis de elevada qualidade. A remodelação do campo 

de ténis será realizada em colaboração com a reconhecida dupla de artistas de grafite "Low Bros", 

que é constituída pelos irmãos Christoph e Florin Schmidt da cidade de Berlim. 

 

Outros projetos da "Neon Legacy" previstos para 2023 

O leilão do Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE e o investimento das receitas no projeto de 

Londres são apenas o início da iniciativa conjunta entre a Mercedes-Benz e Roger Federer. Estão 

previstos outros projetos para 2023, que serão comunicados em breve. Um documentário sobre a 

renovação do campo de ténis em Londres será publicado no início do próximo ano.  


