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Para os europeus, conforto e qualidade; os norte-americanos desejam segurança e 
funcionalidade.  
 
O setor de locação de carros de luxo prevê um crescimento acima dos 10% neste ano. Trata-se de 
um mercado promissor e que vem tendo bons investimentos nos últimos anos no Brasil. Ele 
também exige uma especialização cada vez maior das empresas, tanto na formação de mão-de-
obra qualificada, como na aquisição de carros cada vez mais potentes, luxuosos e seguros. Isso 
demanda tempo e um estudo do comportamento do estrangeiro, hoje um filão a ser melhor 
explorado pelas locadoras de veículos.  
 
O que passa pela cabeça de um estrangeiro quando ele tem que dispor de um carro no Brasil? Em 
primeiro lugar, o que pesa muito é o tipo de atividade que ele vai exercer. Turismo ou negócio? A 
nacionalidade também diz muito sobre este consumidor. O europeu tem um comportamento mais 
exigente em relação ao luxo e ao padrão de qualidade. O norte-americano dá mais razão à 
segurança e à funcionalidade. Estes são alguns aspectos importantes que norteiam a escolha de 
um carro por executivos ou turistas estrangeiros para se locomover nas grandes cidades ou na 
faixa litorânea deste imenso País.  
 
Os custos no Brasil são um dos problemas a ser enfrentados no setor. O Classe E, carro da 
Mercedes-Benz, considerado uma referência de conforto entre os europeus e um dos mais 
procurados pelos viajantes daquele continente, tem um preço muito alto por aqui, cerca de R$ 
360 mil, enquanto na Alemanha pode ser adquirido por um valor até três vezes menor. O Omega, 
da General Motors, um carro que atende ao padrão do executivo norte-americano, custa por aqui 
em torno de R$ 160 mil - eles ainda optam por sedans nacionais como o Corolla (Toyota), Vectra 
(GM) e o Passat (Volkswagen).  
 
Os preços no Brasil assustam até mesmo o mais abastado dos consumidores. Na Alemanha, por 
exemplo, aluga-se um Classe E por € 100. Aqui, sua diária chega a até € 900. "Com os custos 
muito elevados, não temos como praticar outras tarifas", afirma Paulo Gaba, diretor-presidente da 
Sixt do Brasil, marca de origem alemã especializada na locação de marcas top de linha, como a 
Mercedes-Benz.  
 
O que acaba compensando a operação para o executivo europeu quando tem que vir ao Brasil é o 
preço do pacote com motorista. Apesar de aqui ele ainda ser mais caro, está mais próximo dos 
valores cobrados na Europa. Lá, a mão-de-obra é bem mais cara, o que faz com que a locação de 
um carro de luxo com motorista seja cotada em € 60/hora. Por aqui, a mão-de-obra é mais 
barata, mas mesmo assim, o preço de um pacote com motorista fica bem próximo dos € 80. 
Nesses casos, os motoristas têm uma boa formação e falam, pelo menos, mais um idioma.  
 
O que as empresas de locação perceberam é que, hoje, a maior preocupação dos altos executivos 
de companhias multinacionais que atuam no Brasil é a segurança. Com isso, também cresce o uso 
de carros blindados no serviço de locação. Muitas vezes as filias no Brasil já tomam a iniciativa e 
oferecem a seus funcionários mais graduados carros blindados. As informações sobre as 
diferenças sociais no Brasil que chegam ao exterior os fazem também resguardar a segurança 
pessoal, principalmente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.  
 
Turismo  
 
O turismo é a grande onda que todas as empresas querem aproveitar. Quando está em viagem de 
férias, o consumidor deixa de ser tão exigente. Ele prefere se adaptar à cultura local, procurando 
um produto que não fuja muito do padrão do que a maioria dos que residem no país visitado 
utiliza.  



Assim, os carros, que para nós são médios e para eles pequenos, acabam sendo os mais 
procurados. Astra, Meriva, Golf, Zafira, Corsa Sedan e Stilo são os modelos com mais aceitação e 
uma tarifa diária em torno dos € 40, bem parecida com a praticada fora do Brasil.  
 
Atraídos pelas praias e pelo clima quente, o turista europeu que vem ao Brasil incorpora, muitas 
vezes, um espírito desbravador. Destinos como o de Jeriquaquara, no litoral do Ceará, e praias de 
nudismo no litoral de Alagoas, são cada vez mais procurados. Muitos locam o carro em Natal (RN) 
e vão entregá-lo no Rio de Janeiro depois de conhecer toda a faixa litorânea.  
 
Um levantamento informal da Sixt na Europa constatou que o brasileiro é um dos clientes que 
mais dão satisfação às empresas que locam veículos. Talvez acostumado às dificuldades internas, 
eles são o que menos criam problemas na locação e na devolução dos carros. Têm baixo índice de 
acidentes e aceitam as regras que guiam o contrato de locação. Tal índice de satisfação só é 
comparado ao dos ingleses, considerados muito cordiais pelo setor.  
 
Já os problemáticos, de acordo com o levantamento, seriam, pela ordem: israelenses, gregos, 
alemães, italianos e espanhóis. É comum ouvir que se um israelense colidir contra uma árvore, 
ele vai dizer que a culpa foi da árvore, que estaria em um local inadequado.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 abr. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 
 


