
Os chamados viajantes indepen-
dentes – que viajam por conta 
própria, sem pacotes de passeios 

fechados – ficam com uma grande dúvida 
na hora de programar uma viagem. Qual 
a melhor opção em termos de transporte 
ao chegar ao destino planejado: ônibus, 
táxi ou um carro alugado?

Tudo depende da situação. Pensar 
na distância, no número de pessoas, na 
bagagem e, claro, nos gastos é essencial. 
É preciso verificar antes o trajeto a ser 
percorrido durante determinado perío-
do para calcular as despesas. Muitas ve-
zes o aluguel de um carro durante toda a 
estada, 24 horas, é mais vantajoso que a 
utilização de um táxi a cada saída.

Antes de efetuar a locação de um ve-
ículo, no entanto, pergunte o que a ta-
rifa cobrada inclui. Algumas locadoras 
omitem o verdadeiro valor da locação 
em suas propagandas, como esclarece a 
representante da Autocar Locadora, com 
sede em Olinda (PE), Betânia Ferreira. 

Vá de carro alugado
A locação de um automóvel pode ser 
uma alternativa bastante econômica durante as viagens
Cristiane Bronzeado
Especial para a Calor

“Quando informamos o nosso preço, as 
pessoas alegam que a propaganda de ou-
tra locadora traz um valor mais baixo. Eu 
explico que o nosso preço inclui tudo, 
enquanto as publicidades citadas trazem 
somente a diária, sem os extras.”

Por isso, dê uma atenção especial aos 
detalhes do contrato. O valor da locação 
não significa, necessariamente, que o 
preço final será vantajoso. Normalmen-
te, o aluguel é acompanhado de vários 
serviços, sendo alguns opcionais (como 
vidros e travas elétricas, som e taxas de 
proteção ao veículo e aos passageiros). 
Para pagar uma tarifa mais baixa, o ideal 
é diminuir os serviços contratados.

As locadoras normalmente oferecem 
duas opções para a diária de 24 horas: 
com quilometragem mínima ou livre. 
A melhor escolha para quem for rodar 
pouco com o carro é a quilometragem 
mínima, que custa menos. Mas se você 
não tiver idéia do quanto vai percorrer, 
prefira a quilometragem livre. Os demais 
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serviços, dependendo da locadora, são 
considerados opcionais.

Uma atenção especial deve ser dada 
ao cumprimento do horário de devolu-
ção do veículo. Passadas 24 horas, haverá 
cobrança por hora adicional, até a sexta 
hora. A partir daí será cobrado o equiva-
lente a mais uma diária.

As tarifas variam conforme a catego-
ria do carro ou a escolha por isenção de 
danos. É muito importante verificar se a 
locadora inclui proteção parcial por da-
nos materiais causados aos veículos. Nor-
malmente existe um limite estabelecido, 
que, se ultrapassado, faz com que o clien-
te arque com os custos. Foi o caso do co-
merciante George Lins, que bateu com 
um carro alugado e teve que desembolsar 
o valor do prejuízo. “Mesmo pagando o 
seguro que me cobraram, tive que arcar 
com o dano. Aconselho que, ao alugar 
um carro, você não apenas escute o que o 
responsável pelo serviço tem a lhe dizer. 
Leia o contrato com cuidado, subenten-
da as entrelinhas. No meu caso, assumo 
não ter lido atentamente, e deu nisso.”

Entretanto, em algumas locadoras 
você pode optar pela proteção total, pa-
gando uma taxa diária adicional. Assim, 
fica livre de qualquer gasto em acidentes 
ou furto. Lembrando que existem loca-
doras que não oferecem proteção total. 
Informe-se bem sobre essas proteções na 
hora de assinar o contrato.

Para aqueles que não vão circular 
apenas na cidade e querem enfrentar a 
estrada, as locadoras têm uma frota di-
versificada. O cliente pode escolher o 
carro mais adequado às suas necessida-
des, como número de pessoas e quanti-
dade de bagagem a ser levada, seja um 
compacto ou uma perua. Para não correr 
o risco de não encontrar o veículo dese-
jado, o ideal é procurar a locadora com 
antecedência.

REQUISITOS – As locadoras de auto-
móveis podem ser encontradas em todas 
as grandes cidades do país e têm algumas 
políticas comuns na hora de efetuar um 
contrato de locação: o aluguel de um car-
ro só é feito para maiores de 21 anos; o 
cliente precisa ter habilitação há mais de 
três anos e o veículo só sai da locadora se 
o cliente tiver cartão de credito.

Dependendo do período do ano, as 
locadoras também fazem promoções es-
peciais, principalmente na baixa estação. 
Mas se o serviço tiver que ser utilizado na 
alta estação, reserve com antecedência 
para garantir o modelo desejado. Lem-
brando que você pode alugar um carro 
em uma cidade e devolver em outra, caso 
a locadora seja da mesma rede. Se essa 
for a sua intenção, verifique antes de alu-
gar a possibilidade de devolver na cidade 
desejada e se é cobrada taxa de retorno 
do veículo.
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George Lins caiu na 
“armadilha” do contrato

Serviço
Autocar Locadora
Telefone: (81) 3088-5182
www.autocarlocadora.com.br
Hertz
www.hertz.com.br
Unidas Rent a Car
www.unidas.com.br

A revista Calor selecionou algumas dicas importantes 
para quem vai alugar um carro. 

Contrato: deve ser lido atentamente e, em caso de dúvi-
da, não hesite em perguntar.

Idade do cliente: mínima de 21 anos.

Habilitação: há mais de três anos.

Pagamento: a opção é somente uma: cartão de crédito.

Duração da diária: 24 horas. Após esse período, cobra-
se por hora adicional, até a sexta hora, quando já é con-
siderada mais uma diária.

Tipos de locação: quilometragem livre, mínima e tarifas 
promocionais.

Preços: o valor vai depender da categoria do carro e da 
opção por isenção ou não de possíveis danos causados.

Reservas: procurar a locadora com antecedência pode 
garantir a escolha do veículo desejado.

Modelo do carro: o mais adequado para suas necessi-
dades: um compacto para a cidade ou uma perua para 
viagem com a família.

Devolução: é possível alugar um carro em uma cidade 
e devolver em outra. Mas verifique antes a possibilidade 
na locadora e consulte a possível cobrança de taxa de 
retorno.

Seguro: os contratos das locadoras normalmente in-
cluem taxas diárias adicionais de proteção parcial ou to-
tal por danos materiais, acidentes ou furto. O ideal é se 
informar sobre essas proteções antes de alugar.

Quebra do carro: existe a possibilidade de troca do au-
tomóvel em caso de quebra ou dano. 
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