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Arval anuncia forte crescimento da frota nos resultados do 

primeiro trimestre de 2022 

 

Em conjunto com a publicação dos resultados do primeiro trimestre de 2022 do Grupo BNP 

Paribas, a Arval anunciou um crescimento forte e contínuo da sua frota financiada (+6,5% se 

comparado com 31 de março de 2021), chegando aos 1.483.317 veículos. Para esse mesmo 

período, 32,7% do aluguer de veículos novos da Arval foram veículos eletrificados (vs. 27,2% a 

31 de março de 2021), mostrando um claro aumento na transição energética. 

No que diz respeito aos resultados de Portugal, a Arval verificou um crescimento da sua frota de 

9%, quando comparado com março de 2021, sendo que a encomenda de veículos eletrificados 

foi superior a 40% do total de novas encomendas, demonstrando a mesma tendência que se 

verificou nos resultados globais da empresa. 

"Nestes primeiros três meses de 2022, o desempenho da Arval ultrapassou o do resto do 

mercado. Este é um feito notável, especialmente considerando os obstáculos associados à 

pandemia, à escassez de novos veículos, à crise na Ucrânia, e aos desafios sem precedentes 

no ambiente macroeconómico global", refere Alain van Groenendael, Presidente e CEO da Arval. 

Para mitigar o impacto destes desafios nos seus clientes, especialmente no que diz respeito a 

aumentos de preços globais e disponibilidade de novos carros, a Arval lançou há alguns meses 

o projecto "The Journey Goes On", para ajudar os clientes a planear com antecedência e a 

encontrar a solução mais apropriada. Além disso, a Arval oferece aos seus clientes 

prolongamentos de contratos (quando aplicável) e soluções de renting flexíveis, tais como o Arval 

Mid Term Rental, bem como o Arval Connect, uma solução inovadora para controlar melhor o 

custo da frota e acelerar a transição energética. Além disso, a Arval capitaliza as suas relações 

com os principais atores do setor automóvel, baseando-se nas parcerias existentes e criando 

novas parcerias. 
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Diogo Marcelo | dmarcelo@atrevia.com | 91 305 48 34 

 

 
Sobre a Arval:  
A Arval é especializada em leasing de veículos de serviço completo e novas soluções de 
mobilidade, alugando mais de 1,4 milhões de veículos a nível mundial até ao final de junho de 
2021. Todos os dias, mais de 7.200 empregados da Arval em 30 países oferecem soluções 
flexíveis para fazer viagens sem descontinuidades e sustentáveis para os seus clientes, que vão 
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desde grandes empresas internacionais a pequenas empresas e clientes individuais de retalho. 
A Arval é um membro fundador da Element-Arval Global Alliance, líder mundial na indústria de 
gestão de frotas, com mais de 3 milhões de veículos em 53 países. A Arval foi fundada em 1989 
e é uma empresa do Grupo BNP Paribas. Dentro do Grupo, a Arval está sediada na sua divisão 
de Banca de Retalho & Serviços.  
www.arval.com  

 
Sobre o BNP Paribas: 
O BNP Paribas é um banco de primeira linha na Europa com um perfil internacional. Opera em 
71 países e tem quase 199 000 empregados, incluindo mais de 151 000 na Europa. O Grupo 
ocupa uma posição de destaque nas suas três principais áreas de atividade: Mercados 
domésticos e Serviços Financeiros Internacionais (cujas redes bancárias de retalho e serviços 
financeiros estão agrupadas sob a designação de Retail Banking & Services) e Corporate & 
Institutional Banking, centrado em clientes empresariais e institucionais. O Grupo ajuda todos os 
seus clientes (retalhistas, associações, empresas, PMEs, grandes grupos empresariais e 
instituições) a implementar os seus projetos, prestando serviços de financiamento, investimento, 
poupança e proteção. Na Europa, o Grupo opera em quatro mercados domésticos (Bélgica, 
França, Itália e Luxemburgo) e o BNP Paribas Personal Finance é o líder europeu no campo do 
crédito ao consumo. O BNP Paribas está também a implementar o seu modelo de banca de 
retalho integrada nos países mediterrânicos, bem como na Turquia e na Europa de Leste, e tem 
uma grande rede na parte ocidental dos Estados Unidos. Como parte das suas atividades de 
Corporate & Institutional Banking e International Financial Services, o BNP Paribas ocupa uma 
posição de liderança na Europa, com uma forte presença nas Américas e uma rede sólida e em 
rápido crescimento na região da Ásia/Pacífico. 
www.bnpparibas.com 
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