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ARVAL LANÇA ARVAL CONNECT, UMA SOLUÇÃO 
PODEROSA PARA AJUDAR OS CLIENTES A CONTROLAR 

MELHOR OS CUSTOS DA SUA FROTA E ACELERAR A 
TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

 

Atualmente, a escassez de semicondutores e a pressão da inflação estão a ter um impacto 
direto nas empresas. Ao mesmo tempo, a RSE está a tornar-se cada vez mais importante, 
estando as empresas cada vez mais conscientes da sua responsabilidade em acelerar a 
transição energética. Mais do que nunca, controlar os custos e agir positivamente em 
questões ambientais são prioridades fundamentais. Para apoiar os seus clientes, a Arval 
renovou o Arval Active Link, a sua atual oferta de serviços ligados, e está agora a lançar 
o Arval Connect.  

Arval Connect: a alavancar as histórias de sucesso dos clientes  

Com equipas internas dedicadas de especialistas, a Arval tem vindo a investir em telemática há 
dez anos e conta agora com 400.000 veículos conectados na sua frota. No âmbito da estratégia 
Arval Beyond, a Arval anunciou o ambicioso objetivo de ter 1,5 milhões de veículos ligados até 
ao final de 2025, representando 75% da sua frota alugada.  

Com o novo Arval Connect, os clientes podem esperar: 

 um TCO otimizado: por exemplo, através da identificação de formas de reduzir o 
consumo de combustível (até 16% de poupança de combustível), 

 maior segurança e uma frota mais sustentável: fornecendo um perfil de 
comportamento de condução personalizado e promovendo a segurança rodoviária (até 
25% de redução de acidentes), analisando oportunidades de eletrificação e reduzindo 
as emissões de CO2,  

 uma mão-de-obra mais eficiente: oferecendo a possibilidade de atribuir tarefas 
urgentes otimizando o tempo gasto na condução.  

Os clientes recebem assistência personalizada durante toda a implementação do seu projeto, 
assegurando que a sua viagem até à conectividade seja um sucesso. A Arval está empenhada 
em oferecer uma solução forte e diferenciadora com uma possibilidade de “money back 
guarantee”.   
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Um passo à frente: Arval Connect combinado com o seguro  

Com o objetivo de aumentar a condução segura e eco consciente, reduzir o número de colisões 
na estrada e ajudar os clientes a poupar dinheiro, a Arval vai ainda mais longe, ligando os dados 
de comportamento na condução com a gestão do risco. Os clientes da Arval Connect no Reino 
Unido e Itália são os primeiros a beneficiar de dois novos serviços piloto:  

 um serviço de aluguer com seguro Connected que proporcionará um desconto no 
aluguer, com base no histórico de condução, quando o veículo estiver segurado pela 
Arval, 

 um programa de Connected Drivers para apoiar os clientes na melhoria das pontuações 
dos condutores. Este programa vem com um conjunto de cursos de formação e incentivos 
para condutores. 

"Numa altura em que as empresas estão a monitorizar de perto as emissões de CO2 e a frota, a 
nossa missão é ajudar os nossos clientes a alcançar os seus objetivos através de uma 
mobilidade mais inteligente. Com a Arval Connect, fornecemos-lhes uma espécie de mini 
ferramenta de consultoria que permite benefícios tangíveis e melhores decisões. Combinado 
com serviços relacionados com seguros, oferecemos uma abordagem inovadora para encorajar 
uma condução segura e mais amiga do ambiente", comenta Alain van Groenendael, Presidente 
e CEO da Arval.  

A Arval Connect está atualmente implantada em 22 países.  
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Sobre a Arval: 
A Arval é especializada em financiamento e gestão de frotas automóveis com serviço completo e novas soluções 
de mobilidade, alugando perto de 1,5 milhões de veículos no final de dezembro de 2021. Todos os dias, mais de 
7.500 colaboradores da Arval em 30 países oferecem soluções flexíveis para tornar as viagens contínuas e 
sustentáveis para seus clientes, que abrangem desde grandes empresas internacionais a PME’s e micro-empresas 
locais. Arval é membro fundador da Element-Arval Global Alliance, líder mundial na indústria de gestão de frotas, 
com 3 milhões de veículos em 53 países. A Arval foi fundada em 1989 e é totalmente detida pelo BNP Paribas. 
Dentro do Grupo, a Arval pertence à sua divisão de Retail Banking & Services. 
www.arval.com 

 
 Sobre o BNP Paribas 

Presente em 68 países, com mais de 193.000 colaboradores, o Grupo ocupa posições-chave em diversas atividades 
de serviços bancários e financeiros, estruturadas em torno de três divisões operacionais principais: 

• Banca de Retalho, que reúne as redes de banca de retalho do Grupo e diversas áreas de negócio 
especializadas; 

• Investment & Protection Services para soluções de poupança, investimento e proteção; 
• Corporate & Institutional Banking (CIB), com foco em clientes corporativos e investidores institucionais. 
Em Portugal desde 1985, o BNP Paribas conta hoje com mais de 6.500 colaboradores, distribuídos pelas várias 
entidades do Grupo estabelecidas no país. A sua presença estende-se também a um conjunto de centros de centros 
de competência que prestam serviços de valor acrescentado para vários países onde o Grupo BNP Paribas também 
opera. 


