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AUTOMÓVEL

Leaseplan tira partido
da situação económica

Miguel Prado miguelprado@mediafin.pt

A Leaseplan, gestora de frotas com
sede na Holanda, deverá este ano
aumentarem30%osseuslucrosem
Portugal.Segundo revelou ontem o
director-geral da Leaseplan, Antó-
nio Oliveira Martins, a subsidiária
portuguesa iráem2008registarum
resultado líquidopróximodosqua-
tro milhões de euros, que compara
com 2,95 milhões em 2007.

Aoaumentodarentabilidadeda
operaçãoportuguesaestaráassocia-
da uma subida dos proveitos líqui-
dos, de 137 para perto de 150 mi-
lhões de euros, de acordo com An-
tónio Oliveira Martins. Este cresci-
mento assenta, em grande medida,
noavançodoscontratosdealuguer
operacional de veículos (AOV).
“Achamosqueomercadocontinua-
rá a crescer. O AOV é um produto
que funciona bememcontraciclo”,
explicou o director-geral da Lease-
plan em Portugal, lembrando que,
em situações de crise económica,as
empresas,nãopodendoabdicardas
suas frotas,procurarão soluções de

gestão que tendam a minimizar os
custos com veículos.

ALeaseplanprojectaparaomer-
cado nacional de AOV um cresci-
mento de 5% no próximo ano, es-
perando a empresa “crescer um
pouco mais do que isso”. Para já, a
gestoradefrotasacreditaquepode-
rá fecharoanocom55milveículos
emPortugal,nummercadocomcer-
ca de 121 mil carros emAOV.

De2005atéagora,aeficiênciada
subsidiária portuguesa melhorou,
comopesodoscustos faceaospro-
veitos a descer de 73,7% para
56,3%. Mas a Leaseplan não nega
que a crise financeira suscitou difi-
culdades.“Acarteira de activos que
temosdesvalorizou-se,e issotemum
impacto que não é negligenciável.
Afectouanossacontaderesultados,
masconseguimosobteralternativas
emtermosdeproveitos”,referiuAn-
tónio Oliveira Martins numencon-
tro com a imprensa.

A Leaseplan pretende ganhar
clientes junto das pequenas empre-
sas e particulares, segmento onde
apostará em 2009. Mas os futuros
contratos poderão contar com ren-
das mais elevadas que as actuais.A
Leaseplanindicaque,desde2007,o
valormédiodosveículosusadosdes-
ceu 15%. Como o seu negócio in-
cluiacompradenovoserevendade
usados após a sua utilização pelas
empresas,AntónioOliveiraMartins
admite que,para reflectir a crescen-
te desvalorização dos carros,o cus-
to das frotas venha a aumentar.

Resultado em Portugal subirá 30% este ano

TRANSPORTES

Rodoviária de Lisboa
investe 900 mil euros
em 12 novas viaturas
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A Rodoviária de Lisboa vai rece-
ber até ao final do ano 12 novas
viaturas, fruto de um investimen-
to de 900 mil euros, avançou An-
tónio Corrêa de Sampaio, presi-
dentedatransportadora,ao Negó-
cios.Estesnovosveículosvãosubs-
tituir outros tantos autocarros da
frota da Rodoviária, mas já com
20 anos de vida.

Este esforço de modernização
dafrotaprivilegiaosautocarrosde
pequena dimensão –normalmen-
te entreos seis eoitometros–,que
irãosubstituiros“tradicionais”de
12metros,evai terumimpactore-
duzido emtermos da idade média
dafrotadaempresadogrupoBar-
raqueiro,jáqueapenasafecta3%
do total dos veículos detidos pela
Rodoviária, ainda que em 2009
possa afectar mais.

“Estamos agora a preparar o
planodeinvestimentodopróximo
ano,e é natural que haja mais no-
vidadesemtermosdacontinuação
dosinvestimentosnarenovaçãoda
frota da Rodoviária de Lisboa”,
apontouCorrêadeSampaiosobre
as perspectivas da transportadora

para o próximo ano.

Mais 1,5% de passageiros
EmSetembro a Rodoviária trans-
portou5,3milhõesdepassageiros,
mais 1,5% que no mesmo mês de
2007,apontouCorrêadeSampaio
ao Negócios.Apesar deste aumen-
to,no acumulado de Janeiro a Se-
tembroosnúmerosdaRodoviária
permanecem praticamente inalte-
rados,com47,9milhõesdepassa-
geiros transportados.Oresponsá-
velatribuioaumentodeSetembro
ao regresso às aulas, esperando
agora pelos números de Outubro
para perceber se “as decisões to-
madas em Setembro sobre usar
mais os transportes públicos se
mantêm no resto do ano”.

· Accionistas: Volkswagen (50%),
Mubadala (25%), Olayan Group (25%)
· Colaboradores em Portugal: 250
· Veículos sob gestão: 55 mil
· Proveitos em 2007: €136,8 milhões
· Lucro em 2007: €2,95 milhões
· Eficiência (custos/proveitos): 56,3%

BLOCO DE NOTAS

Até Setembro
a Rodoviária registou
47,9 milhões
de passageiros, tanto
como em 2007.
Mas considerando
só Setembro, houve
um aumento de 1,5%.


