Mercado
Empresas apostam em terceirização de frotas para economizar
Custo inferior da locação em relação à compra de veículos e outras
vantagens oferecidas por prestadores deste tipo de serviço estão
conquistando empresários de todos os ramos
A maioria das empresas precisa de veículos para algum tipo de
tarefa diária. São entregas, visitas, compras, transporte de
funcionários e mercadorias, vendas e uma série de serviços que
dependem do bom estado de conservação e dirigibilidade dos
veículos. E fica muito melhor se o custo para manter tudo isso não
resultar em riscos ou prejuízos. Com veículos, peças, manutenção,
seguros e impostos com preços cada vez mais altos no Brasil,
muitas companhias estão optando pela terceirização de frotas. E,
na ponta do lápis, a troca – de compra à vista ou por meio de
financiamento, para locação de veículos – é mais econômica, além
de proporcionar comodidades que, sendo o proprietário do carro,
não existem.
Entre as vantagens de se terceirizar uma frota está o menor gasto
anual, já que, comprando, a empresa tem de arcar com encargos
como emplacamento, Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA), seguro obrigatório, seguro particular,
licenciamento e outras taxas, sem contar a desvalorização natural
de todos os modelos depois de alguns anos de uso. É o que explica
Helio Borenstein II, diretor-financeiro da Marbor Locadora,
especializada na locação de veículos para empresas e terceirização
de frotas. “São muitas as vantagens de se terceirizar frotas, porque
a maioria dos custos fica por conta da locadora, que também se
compromete em manter em dia a manutenção preventiva e corretiva
do veículo, oferece assistência 24 horas, controle de multas de
trânsito, assessoria jurídica em caso de sinistro e cuida de toda a
parte burocrática, assim como das negociações de compra e venda
dos veículos, que tanto tomam tempo dos empresários. Sem contar
que as companhias podem ter uma frota customizada, ou seja, com
modelos de acordo com as suas necessidades, dos mais simples
aos mais luxuosos”.
A Marbor Locadora realizou um levantamento comparativo
detalhado sobre os custos de se manter um carro próprio e um
carro alugado. O estudo revelou que a economia com locação,
dependendo de cada caso, pode passar dos 30%, considerando
todos os gastos envolvidos.

“E nós ainda oferecemos serviços como ‘leva e traz’,
acompanhamento e gerenciamento de multas de trânsito,
assistência técnica em todo o território nacional, ramal direto para o
pronto atendimento direcionado, quilometragem livre ou franqueada,
locações avulsas por períodos curtos, seguro com cobertura de
terceiros, veículo reserva, opção de inclusão de rastreador e mix de
frota de acordo com o que cada cliente precisa, personalizada,
inclusive com carros blindados”, complementa Borenstein II.
Sobre a Marbor Locadora
A Marbor Locadora oferece, desde 1994, soluções personalizadas
em locação de veículos para empresas de todos os segmentos. Há
opções de terceirização de frotas e locação avulsa, para
necessidades pontuais. A companhia tem sedes em quatro
endereços: São Paulo (SP), Mogi das Cruzes (SP), São José dos
Campos (SP) e Curitiba (PR), mas o atendimento é feito em todo o
território brasileiro.

