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Carro ainda é sonho de consumo? Cada vez 
menos. Uma pesquisa da Deloitte revelou 
que, no Brasil, 55% das pessoas que 

usam serviços de carro compartilhado dão de 
ombros para a suposta necessidade de ter um 
carro próprio. E essa porcentagem sobe para 
62% quando se trata das gerações Y (nascidos 
a partir dos anos 1980) e Z (entre 1990 e 
2010). Outro estudo, da consultoria Frost & 
Sullivan, mostrou que, em todo o mundo, mais 
de 7 milhões de pessoas usam algum tipo de 
compartilhamento – e a tendência é de que, 
até 2025, esse número suba para 25 milhões.
São evidências que não passaram 
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os clientes em contato com as pessoas que 
prestam esse tipo de serviço. Nessa linha, 
a Toyota decidiu se transformar, de uma 
montadora de veículos para uma empresa 
de mobilidade. E isso envolve uma série 
de iniciativas: carro autônomo, inteligência 
artificial, desenvolvimento de software, 
emprego de novos materiais... Toyota Mobility 
Services é uma dessas iniciativas. Já ganhou 
vida, não apenas aqui no Brasil, mas também 
na Argentina, no Uruguai, e está expandindo 
para outros países da América Latina. 

Aqui no Brasil, em que 
estágio está esse projeto?
Depois de alguns meses de planejamento e 
preparação, a plataforma acaba de completar 
um mês de vida [nota do repórter: a entrevista 
foi feita em outubro, portanto ele está falando 
de setembro]. Estamos ainda num momento 
de aceleração do projeto. Temos hoje 17 
concessionárias participando, espalhadas 
pelo Brasil, mas esse número vai crescer, 
deve chegar a 30 até o fim do ano. A gente 
consolida a extensão disso só no final do ano 
que vem, quando deve chegar a em torno de 
60 a 70 pontos de mobilidade. Estamos no 
começo ainda, mas o movimento de expansão 
está sendo mais rápido do que planejávamos. 
A curva de crescimento é acelerada. 

Há um número estabelecido 
de veículos oferecidos hoje 
ou essa quantidade é flexível 
de acordo com a demanda?
É flexível, mas eu posso dar uns números, sim. 
Estamos chegando ao final de outubro com 90 
veículos já disponíveis. A ideia é chegar ao final 
do ano com cerca de 230. Mas esse número é 
flexível porque essa frota é composta de veículos 
das concessionárias participantes e também 
da Toyota. Então eu posso retirar ou adicionar 
automóveis de acordo com a necessidade.

despercebidas pela indústria automobilística. 
Muita gente está descobrindo as vantagens 
de apenas pagar pelo uso do carro em vez 
de comprar um – lembrando que a aquisição, 
além do alto valor da compra, implica custos 
frequentes com manutenção periódica, seguro, 
impostos anuais... 
Mas como lidar com essa nova realidade, uma 
vez que o modelo de negócio da indústria se 
baseia exatamente na venda de veículos?
A Toyota saiu na frente. Compreendeu 
a tendência de comportamento de seus 
clientes e está buscando oferecer novas 
alternativas de mobilidade. Nessa linha 
de ação, lançou em setembro um serviço 
próprio de aluguel de carros, a plataforma 
Toyota Mobility Services, que permite 
a reserva sob demanda de veículos da 
montadora por meio de um aplicativo. 
Para uma análise desse momento de mudança 
e entender o novo serviço da marca, falamos 
com Roger Armellini, gerente geral de 
mobilidade e transformação de negócio da 
Toyota para a América Latina.

Por que a Toyota decidiu 
criar um serviço de aluguel 
de seus veículos?
Faz parte de uma estratégia global da 
Toyota, o primeiro passo dentro de uma ação 
de mobilidade. Há algum tempo já, todo o 
segmento automotivo vem identificando uma 
mudança significativa no comportamento do 
cliente, principalmente em relação à posse 
do carro. Nossos clientes estão migrando de 
posse para uso. Isso muda profundamente 
o nosso modelo de negócio. Em outras 
indústrias, acontece algo muito similar, que 
é o modelo de plataforma – quando você não 
tem o controle total da cadeia produtiva. Na 
hotelaria, com Airbnb, no transporte, com o 
Uber... essas empresas não têm pousadas 
ou carros, elas têm a plataforma que coloca 
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Se o usuário bater o carro,  
como é o procedimento?
Se não identificarmos isso imediatamente, via 
telemetria, o cliente pode entrar em contato pelo SAC 
e, nesse momento, é acionado o serviço de assistência 
24 horas. Esse serviço vai, em primeiro lugar, avaliar 
se o cliente não se machucou, se é o caso de acionar 
ambulância. Se for uma colisão sem vítima, a primeira 
preocupação se torna dar prosseguimento à viagem do 
cliente. Nossa prioridade será levar o cliente ao lugar 
aonde ele estava se dirigindo. Seja com um táxi, seja 
substituindo o veículo usado. Podemos até mandar um 
carro de uma locadora. Depois todo o cuidado com 
o automóvel será feito com a concessionária. Temos 
seguro integral que cobre todos os veículos. Se o 
valor do reparo superar o da franquia, debitaremos do 
cliente só o valor da franquia. Se for menor, o cliente 
ficará responsável pelo custo do reparo. 

Você pode nos dar uma ideia de  
custo desse aluguel para o usuário?
Sim. O serviço é cobrado por período. O menor custo 
possível é o de aluguel de uma hora de um Etios Sedã 
automático X Plus, completo, com todos os itens de 
segurança, que sai por R$ 19 essa hora. Esse valor 
obviamente muda de acordo com o modelo do carro e 
o período locado. O valor vai decrescendo conforme a 
expansão do período de locação. No Etios, o dia custa 
R$ 149 enquanto 12 horas ficam por R$ 139, de 
modo que já compensa mais alugar pela diária. Catorze 
dias, o custo dá R$ 1.552, e 30 dias, R$ 2.190. 
Esses são os valores de entrada. O Corolla, que é o 
carro mais alugado até agora, parte de R$ 49 a hora, 
R$ 299 uma diária, e R$ 4.290 um mês. Já o nosso 
veículo mais luxuoso no momento, que é o Lexus ES 
300H, parte de R$ 109 a hora, R$ 899 a diária, e  
R$ 9.990 o mês. 

fazendo é preparar a rede Toyota para ser 
diferenciada e oferecer o melhor serviço para 
quem já estiver optando pelo aluguel em vez 
de ter um carro em casa. É um momento 
de transição. Grande parte das pessoas que 
estão alugando os carros da Toyota hoje possui 
veículo. Mas quer um carro diferente no final 
de semana, tem um evento especial para ir, ou 
está precisando de um veículo top de linha para 
uma viagem de negócios... Não necessariamente 
essas pessoas são as que decidiram que não 
vão mais ter carro, só vão andar de Uber ou 
patinete. São muitas possibilidades e diferentes 
perfis de clientes. Nossa intenção, por isso, 
é proporcionar essa flexibilidade que o cliente 
precisa. E tem mais: já estamos vendendo 
carro por conta dessa operação. São clientes 
que alugaram o automóvel da Toyota, gostaram 
muito da experiência e resolveram comprar 
um modelo igual. Há inclusive as pessoas que 
alugam para testar um modelo híbrido antes de 
investir num veículo com essa tecnologia. Ou 
seja, as operações se complementam mesmo. 
Tem muita coisa interessante acontecendo, e 
já estamos nos preparando para quando essa 
operação ganhar escala. 

Como funciona o sistema  
do compartilhamento?
No que diz respeito ao usuário, a ferramenta é 
extremamente simples de usar. É preciso baixar o 
aplicativo, Toyota Mobility Services, do Brasil [há 
aplicativos específicos para outros países], fazer 
o cadastro com informações básicas, de contato 
e cartão de crédito, e que também inclui uma foto 
da CNH – para a gente saber se o usuário não está 
estourado em pontos na carteira, por uma questão 
de segurança mesmo. Se não houver nenhuma 
restrição, esse processo todo não leva mais de 15 
minutos. Uma vez validado, o cliente já está apto a 
fazer a reserva do carro de acordo com o local, data 
e modelo escolhido. Todos os automóveis são top 
de linha, com, no mínimo, quatro estrelas no Latin 
NCAP, sendo que alguns são cinco estrelas. Todos 
têm ABS e airbag, controle de tração, o máximo de 
segurança que a indústria é capaz de oferecer. 

E o que existe de suporte  
oferecido ao cliente?
Um exemplo é que vamos começar com um 
serviço de valet. O usuário poderá solicitar que 
o veículo seja entregue no local que ele definir, 
seja residência, escritório etc. Ele também pode 
entregar o veículo numa estação diferente da qual 
ele retirou, desde que seja uma concessionária 
participante. Todo esse relacionamento conta com 
o suporte de um call center 24 horas, sete dias 
por semana. 

E como é a estrutura  
por trás dessa operação?
Tivemos de montar todo um ecossistema para fazer 
essa operação acontecer. Temos a plataforma que 
gerencia tudo isso, que é um sistema que a Toyota 
usa na Europa. Tem um dispositivo que faz toda a 
telemetria do veículo, capaz de identificar qualquer 
comportamento atípico, uma freada mais brusca, 
uma aceleração inesperada, algo que possa apontar 
qualquer tipo de acidente, e nós proativamente já 
entramos em contato com o cliente para saber se 
está tudo bem. Esse recurso também nos permite 
saber em tempo real como está o consumo, a 
performance, o motor...

Já há uma referência de resultados 
dessa operação proveniente da 
experiência internacional de vocês?
Tanto temos resultados lá de fora quanto aqui do 
Brasil. Esse mesmo serviço que está disponível 
na Argentina há 11 meses já chegou a quase 50 
mil downloads do aplicativo, quase 9 mil clientes 
cadastrados, e 2 mil locações já feitas. Aqui no 
Brasil, em praticamente um mês de locação, já 
temos 10 mil downloads, de modo que a procura 
aqui está sendo mais rápida do que na Argentina. 
Já temos 3.500 clientes cadastrados e, até ontem, 
127 aluguéis feitos. Em 30 dias de operação. Isso 
demonstra uma curva de crescimento bastante 
acelerada aí. 

Como você vê esse projeto  
num prazo maior, levando  
em consideração que o modelo  
de negócio baseado na venda  
ainda predomina?
Vejo esses modelos como complementares. Por 
um bom tempo, o nosso principal negócio ainda 
vai ser a venda do veículo. Mas a gente sabe 
que, cada vez mais, as pessoas estão migrando 
para esse modelo de uso. O que a gente está 
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JÁ ESTAMOS ATÉ VENDENDO CARRO POR 
CONTA DESSA OPERAÇÃO. SÃO CLIENTES 
QUE ALUGARAM, GOSTARAM MUITO DA 
EXPERIÊNCIA E RESOLVERAM COMPRAR 
UM MODELO IGUAL


