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A Fórmula Zero iniciou suas atividades em 1986, em 
Belém do Pará. Com sede na cidade, atua no mercado de 
locação de veículos em terceirização de frotas, com 
operações fixas nos estados do Pará, Pernambuco, Ceará, 
Piauí, Maranhão, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Mato Grosso.

Durante todo este tempo, a empresa aprimorou sua 
atuação em terceirização de frotas e vem se destacando 
pelo atendimento personalizado, com destaque e 
reconhecimento pela rapidez e flexibilidade às exigências 
de seus clientes. Conta com uma frota diversificada que 
está distribuída e apta para atuar em todo o território 
nacional.

NOSSA HISTÓRIA



COMPROMISSO COM NOSSOS CLIENTES

Honestidade, ética e transparência são pilares fundamentais da Braz & Braz Ltda desde a sua 

fundação, em 18 de março de 1986, perdurando até os dias atuais e estamos certos que 

continuará a ser o sustento base das nossas atividades.

Ao longo destes 36 anos e em plena atividade, desenvolvemos uma cultura organizacional de 

sempre atender nossos clientes de forma objetiva e direta, o que nos dá expertise única no 

nosso segmento para nos tornarmos uma companhia especialista em mobilidade corporativa.



MISSÃO

Oferecer soluções em terceirização de 

frota, atendendo às necessidades dos 

nossos clientes, assegurando a 

qualidade e buscando a melhoria 

contínua dos nossos serviços.

VISÃO

VALORES

Ser uma das melhores empresas do 

Brasil em terceirização de frota, 

oferecendo soluções inovadoras.

Ética; Transparência; Honestidade; 

Harmonia; Cordialidade;

Integridade e Respeito à vida



LOJAS E FILIAIS

Matriz: Belém/PA

Filiais: Paragominas/PA, Barcarena/PA, 
Parauapebas/PA, São Luís/MA, Caucaia/CE, 
Brasília/DF, Juazeiro/BA
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DIFERENCIAIS

A Fórmula Zero possui estrutura sólida, com 
equipe técnica especializada e disposta a oferecer 
amplo portfólio de serviços personalizados 
vinculados à locação de veículos, com foco no 
atendimento de qualidade, suprindo todas as 
demandas e buscando a excelência na prestação 
de serviços.

Aliado ao desafio de inovar, a empresa investe 
constantemente em práticas seguras, éticas e 
sustentáveis para gerar resultados satisfatórios 
para que os clientes possam focar apenas na 
gestão dos seus negócios.



Mais de 36 anos de atuação

Especialistas em Terceirização de Frotas

Apta para estar em todo o País

Serviços personalizados

Garantia de Serviço entregue

Experiência sólida no segmento

POR QUE TERCEIRIZAR

COM A FÓRMULA ZERO?

Infraestrutura para atendimento em todo o país

Responsabilidade ambiental e social

Compromisso com a segurança

Política de qualidade e solidez corporativa

Relação aberta com seus clientes

Investimentos em inovação



LOCAÇÃO

Nosso portfólio oferece aos clientes de diversos 
segmentos soluções customizadas em locação de 
veículos leves, executivos, blindados, 
caminhonetes 4x4, pick-up, ambulâncias, vans e 
micro-ônibus e veículos personalizados de acordo 
com a necessidade das suas atividades.

Com a locação você ganha mais economia e 
melhora a gestão de seus colaboradores em suas 
atividades, visitas de fornecedores e clientes.

Substitua os carros da sua empresa por veículos 
alugados e libere o caixa para investir no que 
realmente importa: sua empresa.



CONHEÇA ALGUMAS DAS VANTAGENS

DE ALUGAR CARROS COM A

FÓRMULA ZERO:

Tarifas diferenciadas e acordos flexíveis para 

aluguel mensal;

Agilidade e eficiência na retirada e na 

devolução;

Assistência técnica;

Ótima solução para aumentar a frota da sua 

empresa;

Possibilidade de definir a categoria de veículo 

para cada área da sua empresa.



TERCEIRIZAÇÃO

Todos os contratos de terceirização são 
administrados por uma equipe técnica 
especializada que irá atender cada demanda de 
forma particular, conforme o código de conduta 
interna de qualidade.

Dispomos de pessoal capacitado para desenvolver 
projetos personalizados com foco na redução de 
custos e qualificação da frota disponível para sua 
empresa. Dessa forma oferecemos soluções 
completas que envolvem a gestão dos veículos, 
motoristas e abastecimentos.

Cuidamos de cada etapa deste processo: desde o 
momento da compra e distribuição dos veículos, 
passando pela personalização da frota, 
gerenciamento, manutenção e gestão de sinistros, 
e execução das atividades operacionais.



SERVIÇOS DA TERCEIRIZAÇÃO

Nossa missão é levar as melhores oportunidades de negócio aos nossos clientes, 
garantindo a tranquilidade por meio de serviços completos, dentre eles:

✓ Gestão da Logística de Frota (sistema Datasul e Euro-IT);

✓ Gestão em translado com motoristas (com horários flexíveis, de acordo com o 
contrato);

✓ Gestão de Treinamento Técnico de condução Off Road 4x4 extreme;

✓ Gestão de Treinamento do Código de Trânsito e Segurança do Trabalho (NR's);

✓ Gestão de manutenção preventiva e corretiva (de acordo com o contrato);

✓ Gestão de DOC-Multas, seguros e sinistros;

✓ Gestão de abastecimentos.
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BENEFÍCIOS DA TERCEIRIZAÇÃO 

Com o atendimento da Fórmula Zero na gestão e administração das frotas, os gestores da sua 

empresa podem acompanhar em detalhes os seus contratos, informações em relação a carros em 

operação, condições contratuais, pedidos de carros, desativações de carros, contas a receber, etc.

Menores custos administrativos Efetividade da frota

Mais qualidade nas suas operações Fim dos problemas com compra e venda

Abatimento no imposto de renda Oportunidade de negócio



GESTÃO DE FROTA

Com os serviços da Fórmula Zero, a gestão da sua 
frota estará sempre conectada às melhores 
soluções em mobilidade.

Nossos profissionais, por meio de um estudo de 
viabilidade do seu contrato, estarão sempre 
empenhados para que possamos atingir seus 
objetivos, levando soluções para reduzir seus 
custos, aumentar sua produtividade, potencializar 
seus resultados e manter seus colaboradores 
motivados com uma parceria que ajuda você a 
cuidar de todos os detalhes da gestão da sua frota.

Conte com nosso suporte para cuidar de toda a 
burocracia relacionada aos carros: licenciamento, 
emplacamento, personalização e manutenção 
sempre em dia. 



PROGRAMA ACIDENTE ZERO

Somos especialistas em gestão de frotas com motorista 
para empresas de todos os portes. Desenvolvemos o 
programa "Acidente Zero" que garante a total segurança 
no transporte de pessoas e bens.

A gestão conta com treinamentos e cursos focado na 
segurança do trabalho como um lema estratégico, o que 
é de extrema importância para proteger a integridade e a 
capacidade de trabalho de todo o corporativo humano. 

Nossa equipe é treinada para garantir o melhor 
atendimento do mercado, com agilidade, economia, 
pontualidade e acima de tudo: segurança!



SERVIÇOS DE GESTÃO PARA SUA FROTA:

Gestão de Logística da Frota (Sistema Datasul e Euro-IT);

- Gestão em translado com motorista;

- Gestão de Treinamento técnico de condução Off Road 4x4 extreme;

- Gestão de Treinamento do código de trânsito e segurança do trabalho (NR's);

- Gestão de manutenção preventiva e corretiva;

- Gestão de Rastreamento (BI) com Identificador e controlador de condutor;

- Gestão de Doc-Multas, seguros e sinistros;

- Gestão de Fornecedores/Parceiros (Oficinas e Distribuidoras de peças);

- Gestão de Carros reservas;

- Gestão de abastecimento;

- Gestão de Contratos e Indicadores de Frota.



NOSSO PROCESSO

Conhecendo o cliente

01

Estudo da necessidade
do cliente

02

Apresentação do plano de 
atendimento ao cliente

03

Fechamento do contrato

04

Aquisição dos veículos
da frota

05

Implementação da 
frota

06

Entrega e 
gerenciamento da frota
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NOSSA EQUIPE

O segredo de um grande sucesso está no trabalho 
de uma grande equipe. Essa frase descreve a 
nossa relação com nossos colaboradores.

Nossos colaboradores são experientes e 
capacitados a criar soluções sob medida para cada 
cliente, com pontualidade, qualidade, segurança e 
eficácia em nossas operações.

Dos levantamentos de dados coletados à entrega e 
gestão de frotas, nossos especialistas farão uma 
apuração detalhada, entendendo a necessidade e 
potencial de negócios, reduzindo os custos e 
tornando o gerenciamento de frota o mais fácil 
possível. Nossa equipe é comprometida em 
adaptar as soluções de acordo com sua estratégia 
e orçamento.



VEÍCULOS

A Fórmula Zero possui um portfólio do tamanho e 
do tipo da sua necessidade. Para cada operação, 
um veículo adequado a atendê-la. Para isso 
contamos com soluções que vão de motos e 
veículos leves, passam por blindados, executivos, 
4x4, até veículos especiais e adaptados como 
ambulâncias, vans e ônibus.

Para ajudar neste processo, nossos especialistas 
realizam uma análise completa para sua frota, 
identificando possibilidades de redução de custos 
e eventuais oportunidades de melhoria na 
prestação de serviços. 

O foco é entregar a melhor solução para seu tipo 
de negócio.



PERSONALIZAÇÃO DE FROTA

Na Fórmula Zero a sua empresa pode ter uma frota 

inteiramente personalizada. É a valorização da sua marca 

com visibilidade para o grande público.

Realizamos todas as adequações necessárias nos veículos 

para que os mesmos possam cumprir rigorosos critérios de 

segurança exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos veículos adequados para todas as 

necessidades de uso, seja na cidade, no campo ou na mina. 

Veículos sinalizados e com equipamentos de segurança, 

identificados conforme a necessidade da sua empresa.

Nossos veículos contam com seguro e passam regularmente 

por revisões preventivas e corretivas. Além disso, em casos 

de imprevistos, oferecemos veículos reservas para todas as 

suas necessidades.



VEÍCULOS

Motos Veículos Leves Executivos SUV

4X4 Utilitários Vans/ônibus Pesados



A Ouvidoria é um canal de comunicação independente e imparcial, que

representa a voz de todas as pessoas que atendemos dentro e fora da

Fórmula Zero.

Este setor foi criado para conhecer e resolver, em última instância, os

seus elogios, sugestões e reclamações sobre nosso atendimento, serviços

e benefícios, buscando aprimorar os nossos processos de qualidade e

fortalecer o vínculo e a satisfação de todo público atendido por nós.

Está disponível em nosso site para todos que precisarem dar sua opinião.

OUVIDORIA
www.formulazero.com.br

http://www.formulazero.com.br/


P A R C E I R O S

CLIENTES

▪ Mineração Paragominas S/A

▪ NORSK HYDRO BRASIL

▪ Mineração Caraíba S/A

▪ SODEXO do Brasil S/A

▪ GRSA

▪ ALUNORTE S/A

▪ Albrás S.A

▪ Vale S/A

▪ Toniolo Busnello S. A.

▪ Construtora Andrade Gutierrez

A Fórmula Zero conta com uma ampla carteira

de clientes e está apta a atender todos os tipos

e tamanhos de empresas.

Confira alguns dos nossos clientes:



W W W. F O R M U L A Z E R O . C O M . B R

FALE COM A GENTE

Conheça a solução ideal para a sua frota



M O V I D O S  P O R

SOLUÇÕES

CONOSCO
F A L E

Estamos sempre 
prontos para 

solucionar qualquer 
demanda.

CONTATOS

(91) 99943-0615

www.formulazero.com.br

contato@formulazero.com.br


