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Mercado de Locação e Transfers / Análise 
 
 

Locação de veículos é um segmento que tende a crescer nos 
próximos anos. As facilidades dos aplicativos móveis de 
geolocalização são um fator de estímulo à locação de veículos. 

 
Seguindo a realidade das cias aéreas, que vivenciaram um 

crescimento de usuários, anos atrás, a locação também está 
experimentando a entrada de novos clientes. Nesse sentido, as 
locadoras também estão desenvolvendo ferramentas que 
simplificam a locação. Isso, para o segmento corporativo, soa 
como música. 

 
A Abracorp, desde meados de 2016, formou um grupo de 

trabalho visando a otimização de processos para locação de 
veículos. O trabalho será concluído nas próximas semanas e, 
ainda no primeiro trimestre de 2017, o processo de locação terá 
uma padronização, algo necessário no setor, a exemplo do 
aéreo. Um trabalho semelhante foi feito para o setor de transfers 
e já está em prática. 

 
O que esperar para 2017? 
 
Em virtude desse crescimento de demanda e da 

simplificação de processos, espera-se um natural crescimento 
da demanda por serviços de locação. A economia compartilhada 
também pode ser um aliado nesse crescimento setorial. 

 
Por Rubens Schwartzmann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Locadora  
Fundação 25 anos de mercado 
Matriz Região de Campinas 
Filiais 4 
 

Frota  Quantidade 
Carros terceirizados R$ 6.000.000,00 160 
Rent a Car  R$ 4.500.000,00 160 
Total R$ 10.500.000,00 320 
Endividamento Total (- R$ 2.400.000,00)  
Valor Líquido R$ 8.100.000,00  
 
Resultado Anual  

Ano Receitas Despesas 
2016 R$ 4.900.000,00 R$ 2.839.000,00 
2015 R$ 5.000.000,00 R$ 2.862.000,00 
2014 R$ 5.700.000,00 R$ 3.000.000,00 

 
Faturamento Médio Mensal  
Carros terceirizados R$ 260.000,00  
Rent a Car  R$ 160.000,00  
Total R$ 420.000,00  
 
Faturamento Médio por carro  
Carros terceirizados R$ 1.700,00 
Rent a Car R$ 1.100,00 
 
Distribuição do faturamento  

 2016 2015 2014 
Pessoa Jurídica 82% 79% 74% 

Pessoa Física 12% 14% 15% 

Plataformas 6% 6% 10% 
 

Segmento de clientes na terceirização de frota  
Engenharia 5% 
Indústria 94% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de Fusões e Aquisições, 
Consultoria Empresarial. 
 
Para mais informações, por favor visite 
https://buysellsite.wordpress.com/ 

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. 


