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O setor de locação de veículos e terceirização de frotas no 
Brasil movimentou R$ 16,28 bilhões em 2015, informa a 
Associação Brasileira do Setor de Locação de Veículos (Abla), 
que divulgou o anuário versão 2016. 

 
A entidade apontou que os números não são comparáveis 

com os apurados em 2014 por causa do universo de empresas 
que tiveram os dados compilados. Enquanto em 2015 foram 
consideradas 7,5 mil empresas, no ano anterior o universo era 
de 5,6 mil. Apenas 10% dessas empresas faturam mais de R$ 
15 milhões por ano. A maioria do setor, de 33%, tem receita entre 
R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Uma fatia de 26% fatura entre R$ 
300 mil e R$ 1 milhão, enquanto 22% das empresas faturam 
menos de R$ 300 mil mensais. 

 
A quantidade de veículos sob gestão das locadoras e das 

gestoras de frotas terceirizadas somou 853,2 mil veículos, com 
idade média de 19,5 meses, no ano passado. As locadoras 
compraram em 2015 um total de 338,8 mil carros novos, o que 
representa 13,7% dos 2,5 milhões de veículos comercializados 
ao longo do ano.  

 
A Fiat é a montadora líder entre as fornecedoras das 

locadoras de veículos, com 16,5% das vendas, seguida pela 
Renault, com 12%, Volkswagen (10,5%), Ford (8%) e Chevrolet 
(7%). Metade da frota usada no setor de locação é de carros 
econômicos, uma fatia de 23% é de compactos médios, 9% são 
modelos premium e de luxo. Os demais são outros tipos de 
carros, como utilitários e vans. 

 
A Abla afirma que no Brasil há 26,8 milhões de usuários dos 

serviços de locação de veículos. Nesse universo, 56% estão no 
segmento de terceirização de frotas, 23% são turistas ou usam 
em lazer e 21% representam o turismo de negócios. O setor 
gerou em impostos R$ 5,3 bilhões em arrecadação e emprega 
472 mil pessoas, segundo a entidade. 
 
 
 
 

 
 
Indicadores Financeiros R$ Valor 
Faturamento Mensal 100.000,00 
Desde  2006 
 
Informações da Frota R$ Valor 
Frota/Valor Mercado  
(Base Abr-2015) 

2.080.000,00 

Frota Líquida de Dívidas 1.500.000,00 
Nº de veículos total 60 
Tipo de Contrato Contrato de Frota 
 
 
Aviso Legal: O conteúdo deste documento foi revisado e é considerado 
confiável. Declarações, garantias e responsabilidades quanto à exatidão 
das informações apresentadas neste documento, de qualquer natureza, 
não serão aceitas pela BUYSell, empregados ou respectivas empresas 
associadas. Não há garantia quanto à realização ou razoabilidade das 
projeções, estimativas, perspectivas ou retornos. Este documento não 
constitui compromisso de realização de nenhuma transação. 
O destinatário deste documento deverá realizar sua avaliação de forma 
independente.

Paulo Henrique 
 

Informações de Contato 

E‐mail: buysell@auditconsult.com.br 

Skype: auditconsult 

Tel: (11) 9.9107‐9899 

(11) 3101‐7931 

A BUYSell é uma firma independente, especializada 
em assessoria em Transações, Fusões e Aquisições, 
Consultoria Empresarial. 
 
 
Para mais informações, por favor visite 
https://buysellsite.wordpress.com/ 

VALOR DO NEGÓCIO: R$ 2.600.000,00 


