
LGUMAS PESSOAS VIAJAM à Eu-
ropa para ver o Louvre e a Basílica
de São Pedro. Chris Basse foi lá para
pegar o seu BMW M5 em Munique e
então dirigir o seu veículo de US$ 90
mil, com potência de 500 cavalos, a
uma velocidade de 225 km/h nas auto-
bahns alemãs. "Tudo o que eu fazia

era dar risada. Nunca havia sentido nada igual", diz o
empresário de 36 anos de idade de San Antônio. "O car-
ro é simplesmente feito para aquelas estradas."

Por vários anos compradores da BMW, Mercedes,
Volvo e Saab têm se aproveitado dos programas euro-
peus de entregas, recebendo bons descontos por reti-
rar as chaves do carro diretamente na montadora. O
que há de novo é que as montadoras estão se tornando
pioneiras como centros de entregas chiques e despejan-
do incentivos para atrair amantes de automóveis para

experimentar o cheiro de carro
novo, mais novo possível.

Neste verão, a mais nova BMW
Welt - termo em alemão que sig-
nifica "mundo" - será aberta em
Munique. O edifício todo espelha-
do, desenhado pela CoopHimmel-
blau (uma firma de arquitetura
de ponta, baseada em Viena), irá
receber até 250 clientes de entre-
gas por dia com carros em mesas
giratórias à medida que são apre-
sentados aos proprietários.

A Porsche está pronta para
abrir uma atração turística igual-
mente estado-da-arte no ano que
vem como ponto focai de seu cam-
pus em Stuttgart, Alemanha.
Esse museu abrigará a coleção de
Porsches mais valiosa do mundo
com centenas de modelos históri-
cos de carros de corrida e mode-
los de produção em exibição.

A forma de funcionamento
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desses programas europeus de
entrega é bem direta: clientes
pedem o carro através de uma
agência, que recebe percentual
normal sobre a venda. Porém,
em vez de buscá-lo no pátio da
agência, o cliente voa até a mon-
tadora, pega o carro e dirige-o
através do continente até onde

quiser, para só então encami-
nhá-lo para ser embarcado. A
maioria das empresas oferece
numerosos pontos onde o carro
pode ser deixado para embar-
que, de modo que um novo pro-
prietário de um Volvo pode ini-
ciar sua jornada em Goteborg,
Suécia, e deixar o carro em Pa-

ris após um lacrimoso adeus dig- g
no de Humphrey Bogart e In-
grid Bergman em Casablanca.

Os descontos podem ser subs-
tanciais. A BMW, por exemplo,
cujas entregas européias estão
25% maiores este ano, cortará
7% dos preços, dando um descon-
to entre US$ 2 mil e US$ 8,4 mil.
Doug Roberts e sua esposa Do-
rothy viajaram até Munique em
julho para buscar um BMW 330i,
assistindo a alguns jogos da
Copa do mundo de futebol nesse
meio tempo. O advogado de Cin-
cinatti economizou US$ 3,2 mil.
Além de economizar tarifas aé-
reas, a transação mais do que pá-
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gou o feriado de quatro dias.
Alguns dos melhores negócios

vêm da Volvo e da Saab. A Volvo
fornece passagens aéreas e uma
noite de acomodação. A Saab adi-

ciona uma quantia de US$ 2 mil
para a viagem, de modo que am-
bos os fabricantes suecos cobrem
uma boa parte da turnê, além de
proporcionar economia no preço

do veículo. (A Porsche oferece
um programa sem descontos.)

Algumas montadoras traba-
lham também como agências de
viagens, fornecendo detalhados
mapas de rotas para encoraja-
rem aventuras sobre quatro ro-
das. Clientes costumam preocu-
par-se com o fato de colocar um
carro novo em folha na estrada a
milhares de milhas de casa, ou
sentem-se ansiosos com a possi-
bilidade de o carro não estar à
disposição conforme prometido.
No entanto, seguros gratuitos
asseguram aos novos proprietá-
rios que eles não precisarão gas-
tar um centavo a mais com quais-
quer reparos ou custos adicio-
nais, pois uma completa assistên-
cia técnica oferecida gratuita-
mente ao longo do trajeto faz
parte do pacote.

Para as montadoras, os pro-
gramas aumentam a fidelidade
do cliente e ainda conseguem fis-
gar clientes de primeira compra:
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rem depois obrigados a retornar.
Embora os clientes possam ras-
trear a jornada do carro pela in-
ternet, leva tipicamente de seis
a oito semanas até que um pro-
prietário possa olhar para sua
garagem e anunciar como Bo-
gart fez em Casablanca "Here's
looking at you, kid." ("Estou
olhando para você, garota.") Q
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a Volvo diz que cerca de 70% de
seus participantes são de primei-
ros compradores e 42% teriam
comprado de outra marca se o
pacote europeu de entregas não
houvesse sido oferecido. Os pro-
gramas de marketing recompen-
sam usuários com "um momento
na fábrica que faz um entusiasta
da marca sentir-se especial", diz
George Peterson, presidente da
AutoPacific, um analista indus-
trial de Austin, Califórnia. Ele
diz ainda que, enquanto algumas
fábricas americanas entregam
carros, em especial Corvettes,
em Bowling Green, Kentucky, os
programas são muito mais popu-
lares com os europeus.

Muitos clientes mencionam
apenas um lado ruim da transa-
ção: terem um breve romance
em uma localidade exótica e se-
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