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De supercarro por um dia
Lojas na capital
oferecem locação
de Camaro, Mini
Cooper e até Ferrari
a partir de R$ 399
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A

té recentemente, brasileiros que queriam alugar carrões tinham de
viajar para o exterior. Mas isso
mudou e há lojas na capital
que oferecem modelos como
Mini Cooper, Chevrolet Camaro e até Ferrari para alugar a
partir de R$ 399.
Nesse mercado, o mais comum é o aluguel para casamentos e festas, no qual o veículo é guiado por um motorista da empresa. Nesses casos, sedãs como Jaguar XJ12 e Chrysler 300C, são os mais requisitados. Para diversificar, há lojas
que dispõem de esportivos.
A Luxe Motors (3774-8629),
por exemplo, tem uma Ferrari
360 Modena para locação. São
R$ 2.500 por quatro horas,
mas quem se dispuser a pagar
ficará no banco do carona.
O analista de TI Rodrigo Borelli Silva e a pedagoga Adriana Carrocelli desembolsaram
R$ 1.200 para que o Camaro
amarelo da locadora T2A Clube (3485-6888) fizesse parte do
casamento deles, “As pessoas
saíam da festa para tirar fotos
com o carro”, lembra o noivo.
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R$ 4 mil

É o preço a pagar pelo prazer
de guiar uma F360 Modena
por quatro horas. O motorista
da loja vai no banco do carona

tir o motor V8.”
Na Luxe Motors, uma hora a
bordo de uma Ferrari 360 Modena sai por R$ 1,6 mil. Quatro
horas saem a R$ 4 mil. A Avallon
Rent a Car (3061-4000) tem de
modelos “standard”, como
Ford Fusion e Hyundai Azera,

aospremium Volvo XC60, BMW
X5 e Porsche Cayenne, entre outros nacionais e importados.
A diária dos sedãs parte de
R$ 820. No caso dos veículos
mais sofisticados, a diária começa em R$ 1.300 para um Mini Cooper, por exemplo.

“Além de atender quem precisa do modelo por apenas alguns dias, é uma ótima opção
para o cliente que pretende
comprar um novo carro e quer
fazer um test drive longo”, afirma o presidente do Grupo Avallon, Rafael Barbero.

AO VOLANTE

Dá para se divertir ao volante
de carrões também. Mas sempre acompanhado por motoristas da locadora.
Na T2AClube, uma volta de
16 km com trechos em ruas,
avenidas e na Rodovia dos Imigrantes custa R$ 399 em um
Camaro e R$ 499 em um Corvette C6 ou um Shelby GT500. O
empresário Erik dos Santos, fã
antigo do Corvette, aprovou.
“Deu para curtir o carro e sen-

“Sempre gostei do
Corvette. Fiquei à
vontade, pude
sentir o motor V8
e paguei o passeio
em duas vezes”
Erik dos Santos
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