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 Campinas 07 de abril de 2022 

 

Comunicado aos clientes do fretamento executivo REF:reajuste da mensalidade  

 

Considerando que a Executivo Alphaville atua no mercado de fretamento executivo e 

mantém com nosso clientes, relação comercial pautada no respeito e transparência, 

objetivando sempre oferecer serviços de qualidade e priorizando a satisfação de seus 

clientes e parceiros. 

Considerando o cenário atual da economia mundial, as constantes oscilações dos preços do 

barril de petróleo, a variação cambial e a escalada de preços dos combustíveis, em especial 

do diesel, nos últimos meses. 

 

 

Considerando a escassez de matéria prima para produção de peças automotivas no mercado 

brasileiro, sobretudo de componentes elétricos, o que ocasiona um aumento acima da 

inflação nos preços de produtos em toda cadeia automotiva, elevando o valor de itens 

essenciais como pneus e peças de manutenção e mecânica, necessários para uma efetiva e 

segura operação no transporte de fretamento executivo; 

 

 

Considerando que a Executivo Alphaville, na tentativa de honrar com sua proposta inicial 

para a prestação dos serviços de fretamento executivo, vem absorvendo um aumento 

desproporcional nos custos de sua operação, mesmo sem receber a devida compensação. 

 

 

Prezando sempre pela comodidade e segurança de seus clientes e considerando o anúncio da 

Petrobrás no dia 30 de março de 2022, informando que aplicou um novo reajuste no preço 

dos combustíveis, elevando o preço do Diesel em 24,93% ( vinte e quatro ponto noventa e 

três por cento) a partir do dia 11 de março de 2022, ante o exposto, a Executivo Alphaville 

vê-se obrigada a atualizar o valor dos serviços oferecidos ao seus clientes, para continuar 

mantendo a qualidade do serviço prestado. 

 

 

Assim, a Executivo Alphaville, vem notificar, através deste instrumento, o reajuste das 

mensalidades, conforme tabela abaixo, possuindo seus efeitos imediatos a partir do primeiro 

dia de maio deste. 

 

PLANO VALORES 

1 dia por semana R$ 280,00 reais 

Mensalidade  R$ 650,00 reais 

Meia mensalidade R$ 550,00 reais 



 

Na oportunidade, renovaremos nossos votos de elevada estima e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

Executivo Alphaville 
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