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editorial

Quem acompanha a trajetória do setor de locação de veículos em São 
Paulo sabe o trabalho árduo que tivemos para fazer desse título mui-
to mais que uma frase de efeito. Unindo esforços, partilhando conheci-

mentos e abraçando novidades, fizemos valer nossa voz e identificamos onde 
poderíamos chegar.  

No instante em que escrevo essas palavras, me vem à mente o que redigi nos 
últimos dois anuários, quando destacava a atenção ao relacionamento colabo-
rativo e a insistente busca por assimilar novos conceitos e tendências. Era uma 
batalha pela sobrevivência em meio a um ambiente de caos na economia. E nós 
vencemos! As empresas que formam o Sindloc-SP não apenas superaram as 
adversidades, como também atingiram um estágio de evolução sólida.

Crescemos em abrangência e em faturamento. Investimos dois dígitos na re-
novação da frota, que já soma quase 40% de todo o mercado brasileiro. Concen-
tramos cerca de 60% das vendas diretas das montadoras. E a relevância setorial 
ganhou força na mesma proporção. 

Mais do que um simples representante dos interesses das locadoras, o 
Sindloc-SP adquiriu um status de um grande bureau de oportunidades para o 
aprimoramento operacional da atividade, criando elos consistentes entre todos 
os segmentos que gravitam ao nosso redor. Com isso, tornou mais visível a re-
levância da indústria. Não é à toa que a equipe econômica do novo governo es-
colheu um empresário do setor para conduzir o programa de privatizações, uma 
das tarefas mais primordiais para a agenda de desenvolvimento do país.

“As pessoas não sabem o que querem até você mostrar a elas”. A frase de 
Steve Jobs pode soar exagerada se levarmos em conta o grau de conhecimen-
to e exigência do consumidor. Mas mostrando nossa cara, convencemos as 
empresas a entender a terceirização como estratégia de negócio, ajudamos a 
criar uma cultura de aluguel de veículos, atraímos o olhar das montadoras, das 
startups de compartilhamento e de empresas de tecnologia. Diversificamos a 
oferta e modernizamos os processos.

Ainda convivemos com um peso chamado Brasil, que se reflete em uma 
carga tributária abusiva e na excessiva burocracia. Mas, agora, alimentamos a 
expectativa por uma economia mais dinâmica e descolada da política. E posso 
garantir: não vamos torcer, e sim trabalhar por mais um ano de avanços. E quer 
saber onde podemos chegar? Onde quisermos.

Eladio Paniagua
Presidente do 
Sindloc-SP

      Unindo 
esforços, 
partilhando 
conhecimentos 
e abraçando 
novidades, 
fizemos valer 
nossa voz e
identificamos 
onde poderíamos 
chegar

“ “
maturidade e 
consistência
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palavra do editorsumário

“Não existe vento favorável para quem não sabe onde deseja ir”. A frase 
do poeta romano Sêneca sugere que é preciso desbravar todos 
os detalhes da atividade, a fim de oferecer a maior quantidade de 

informações que subsidiem a tomada de decisões dos inúmeros públicos que  
se relacionam conosco.   

Nesse sentido, a cada novo ano inserimos, em nosso anuário, mais infor-
mações, análises e interpretações dos múltiplos segmentos com os quais in-
teragimos, sejam fornecedores, parceiros, financiadores, investidores ou auto-
ridades, que precisam de subsídios sobre o setor. 

A quarta edição do anuário traduz esse contexto com exatidão, na medi-
da em que não se limita a apresentar os números de sucesso das locadoras 
paulistas, mas traz ainda as novidades que gravitam em torno da atividade e 
oportunidades de negócios. A avaliação do panorama econômico atual, que ali-
cerça tudo isso, também merece destaque. Com olhar atento, lançamos mão 
de novos temas como o advento dos carros elétricos, a importância das novas 
tecnologias e os desafios que cercam os aplicativos de transporte e o modelo 
de compartilhamento. 

Ao mesmo tempo, procuramos aprimorar o acesso a fontes de informação 
oficiais, para garantirmos ainda mais precisão nos indicadores sobre nosso po-
sicionamento geográfico, o valor e tamanho da frota, entre outros itens. Com 
uma base de dados enriquecida, vislumbramos de forma mais nítida o poten-
cial de mercados como o de caminhões e veículos blindados. Não deixamos 
também de enfatizar as barreiras que comprometem nossa jornada, relacio-
nadas à carga tributária, aos encargos trabalhistas, à indústria das multas e à 
burocracia para obter os benefícios do IPVA.

Essa edição já se consolidou como um grande guia de cabeceira para os em-
presários, mas também se tornou um referencial para a indústria automotiva e 
os demais setores com os quais temos canais de relacionamento. Somos visí-
veis a todo o mercado. Somos relevantes, graças ao poder da informação.

Boa leitura e um ano com a marca do conhecimento!

luiZ CaBRal
Vice-Presidente  
executivo do Sindloc-SP 
e coordenador geral  
do anuário

      É preciso 
desbravar todos  
os detalhes da 
atividade, a fim  
de oferecer 
informações  
que subsidiem  
a tomada de 
decisões dos 
inúmeros públicos 
que interagem 
conosco

“

“
iNFOrmaÇÃO COm 
oLHaR PaRa o 
FUtURo
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eVOLuÇÃO 
consistEntE 
A indústria de aluguel de veículos reforçou sua 

participação no estado com a ampliação de 4,1% 
no número de locadoras dentro do estado de 

São Paulo, o que corresponde a 218 novas empresas 
em operação. A média de lojas por locadora chegou a 
1,16 e oscilou para cima pela primeira vez em três anos, 
garantindo ainda mais capilaridade para atender às de-
mandas do mercado. 

LOCADORAS POR REGIÃO

1,16 
PONTOS DE VENDA 

POR LOCADORA

aBRanGência
GeOGrÁFiCa
As locadoras afiliadas ao Sindloc-SP registram uma presença maciça 
em 100% das regiões do estado de São Paulo. São 3.592 empresas que 
consolidam ainda mais suas operações ao manterem 577 filiais.

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, FecomercioSP e RAIS Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, FecomercioSP e RAIS
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grande são paulo

554
LOCADORAS

15,4%
DO tOtAL

locadoras por regiãonúmero de locadoras

Segundo informações do RAIS, 7.154 locadoras atuam 
em São Paulo, das quais 5.562 possuem mais de 50 car-
ros – número considerado o break even da atividade. Des-
te volume de empresas, 3.592 integram o Sindloc-SP, o 
equivalente a 65,0% do total. Desde 2015, essa represen-
tatividade setorial já aumentou 10,0%. A capital paulista e 
a Grande São Paulo concentram 1.818 locadoras afiliadas, 
enquanto 1.774 estão baseadas no interior.                       n

3.592
LOCADORAS
ASSOCIADAS

65% do 
total de 

empresas

2016

1.690

1.759

3.449

2015

3.265

1.646

1.619

2017

3.563

1.715

1.848

2018

 
3.592

1.774

1.818

CapITal

1.264
LOCADORAS

35,2%
DO tOtAL

InTerIor

1.503
LOCADORAS

41,8%
DO tOtAL

vale do paraíba 
e lIToraIs

271
LOCADORAS

7,5%
DO tOtAL

CapITal e 
grande

são paulo

InTerIor

tOtAL
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cREsciMEnto
CONSOLidadO
M ais uma vez, o setor demonstrou sua matu-

ridade e prosseguiu em uma sólida rota de 
crescimento. O faturamento atingiu R$ 8,63 

bilhões, o que significou uma alta de 6,3% em compa-
ração ao ano anterior e impressionantes 22,0% no re-
sultado acumulado dos últimos três anos. 

A distribuição do volume de negócios por atividade 
continuou equilibrada. A representatividade da tercei-
rização de frotas permaneceu em 55,0%, enquanto a 

Fonte: base de associadas ao Sindloc-SP e informações oficiais publicadas

22% de
CReSCIMeNTO 

eNTRe
2015 e 2018

FAtURAMENtO 
POR AtIVIDADE

faturamento

da locação diária foi de 45,0%. Os resultados do perío-
do também se refletiram em um aumento superior a 
quatro pontos percentuais na ocupação média da fro-
ta, que passou a ser de 87,8%, o que indica uma me-
lhora de eficiência nas operações. O sinal permanece 
verde para as locadoras.                                              n

CRESCIMENtO ANUAL
(eM R$ BILHÕeS e CReSCIMeNTO/
ANO ANTeRIOR)

2015 7,09 +4,1%

2016
7,37

+3,9%2017
8,12

+10,2%2018

8,63 
+6,3%

55,0%
TeRCeIRIZAÇÃO
de FROTA

95,9%
de 
OCUPAÇÃO 
dA FROTA

45,0%
LOCAÇÃO 

dIÁRIA
(RAC)

77,8%
de 

OCUPAÇÃO 
dA FROTA

r$ 8,63  BILHÕES
FAtURAMENtO EM 2018

r$ 1.371 FAtURAMENtO
MéDIO DO VEíCULO (FMV)

 dIVISÃO dO FATURAMeNTO  
 TOTAL PeLA FROTA
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NOVO FôLeGO
nos inVEstiMEntos
M ais de meio milhão de veículos em frota, o 

que corresponde a 39,0% de todo o mercado 
brasileiro. As locadoras paulistas alcançaram 

esse patamar graças a uma política ostensiva de in-
vestimentos em 2018. O volume de frota disponível 
aos clientes subiu 12,0% em relação ao ano anterior, 
por meio da compra de mais de 280 mil veículos – uma 
média de 23 mil compras mensais.  

Essas aquisições também propiciaram uma ampla 
renovação da frota, o que reduziu a idade média dos 
veículos de 22,9 para 20,1 meses. Resultado: uma ofer-
ta ainda mais qualificada aos clientes e com baixos cus-
tos de manutenção para as locadoras.                       n

524.335* 
frota total  

O Lema é MoDERnizaR

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP e Serplo/Abla

FROtA POR REGIÃO E CRESCIMENtO/ANO ANtERIOR

20,1 meses
IDADE MéDIA DA FROtA

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, Serplo/Abla e informações oficiais publicadas

Asustentabilidade finan-
ceira possibilitou ao se-
tor injetar um aporte de 

R$ 12,71 bilhões na compra de 
280.392 unidades, com valor 
médio de R$ 45,30 mil. O núme-
ro de veículos adquiridos cresceu 
69,0% e o investimento, 76,0% na 
comparação com 2017. Em qua-
tro anos, mais de R$ 30 bilhões 
foram reservados para a revita-
lização da frota, cujo valor está 
avaliado em R$ 21 bilhões. 

O preço médio de venda dos 
seminovos foi de R$ 34,90 mil, o 
que colaborou para preservar os 
bons resultados obtidos por esse 
mercado. Os valores vão ao en-
contro da crescente preocupação 
das empresas em contar com fro-
tas de excelência e da adesão de 
mais brasileiros à modalidade de 
aluguel de veículos.              n

valor da frotatamanho da frota

REVItALIzAçÃO PERIóDICA

NOVAS UNIDADES ADQUIRIDAS 
E INVEStIMENtOS (eM R$)

�2018:  280.392  12,71
  UNIdAdeS BILHÕeS

�2017:  166.347  7,24
  UNIdAdeS BILHÕeS

�2016:  103.699  4,45
  UNIdAdeS BILHÕeS

    2016 2017 2018

 VALOR DA FROtA (BILHÕeS de R$) 17,22 18,74 21,06

 PREçO MéDIO DE COMPRA (R$) 42.899 43.461  45.339

 VALOR MéDIO DO VEíCULO NA FROtA (R$) 39.253 40.026 39.488

 DEPRECIAçÃO MéDIA 8,5% 7,9% 10,4%

10 ANUÁRIO SINDLOC SP

CapITal e
grande

são paulo

InTerIor 191.332 
+1,9%

233.850
+2,0%

2015

425.182
+1,9%

196.626 
+2,8%

242.034
+3,5%

2016

438.660
+3,2%

207.244 
+5,4%

260.913
+7,8%

2017

468.157
+6,7%

228.460 
+10,2%

295.875
+13,4%

2018

524.335 
+12,0%

tOtAL

*228.498 veículos registrados em SP e 295.837 em outros estados
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DiVERsiDaDE 
em PrOL da eXCeLÊNCia
O avanço na demanda e nos níveis de exigência 

dos clientes estimulam a aposta na diversifica-
ção de modelos por subsegmento. Porém, os 

veículos econômicos e médios ainda somam mais de 
60% da frota, o que atende à procura por modelos fun-
cionais e com boa relação custo-benefício.

A composição por montadora não registrou altera-
ções significativas, com as cinco maiores marcas em 
atuação no país respondendo por 78,0% das frotas  

FROtA POR MONtADORA 2018

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, Serplo/Abla e informações oficiais publicadas

modelos de frota

circulantes das locadoras. No entanto, destaca-se 
também a elevação gradual no market share dos de-
mais players da indústria, de 9,0% para 22,0% entre 
2015 e 2018. Cada vez mais capitalizadas, as locado-
ras incrementam a oferta e revelam ano a ano sua im-
portância estratégica para a cadeia automotiva.          n

Ao compor a frota, um dos 
pontos principais a ser con-
siderado refere-se à escolha 

das cores. Em função da alta rota-
tividade, a escolha por cores mais 
sóbrias é justificada pela garantia 
de facilidade na revenda e, princi-
palmente, pela menor desvaloriza-
ção de mercado.

Nesse quesito, a cor branca, que 
geralmente tem um preço de mercado 

coREs E PERFis Dos
VeÍCuLOS daS LOCadOraS

5,0% superior à média, ficou no topo 
da lista e representa 38,3% da frota, 
ultrapassando a prata (32,2%) – que 
ajuda a refletir a luz à noite, tornando 
o veículo mais visível no trânsito e 
garantindo maior segurança ao pas-
sageiro. Em seguida vêm o preto 
(11,7%) e o cinza (6,2%).

Do total de veículos que integram 
a frota das locadoras, 89,6% são na-
cionais e 10,4% importados. Os de 

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, Serplo/Abla e informações oficiais publicadas

ORigem
 89,6%
 NACiONAL

 10,4%
 imPORTADO

FROtA MONOCROMátICA (eM %)

perfil da frota

passageiros ainda são campeões de 
preferência, com 73,8%, seguidos dos 
de carga (17,1%) e mistos (9,1%). 

Em relação ao tipo de combustí-
vel, o flex (álcool/gasolina) domina a 
composição da frota (81,4%), segui-
do do diesel (12,5%), gasolina (4,3%) 
e híbrido (0,5%).                                      n

38,3%
BRANCA

32,2%
PRATA

11,7%
PReTA

6,2%
CINZA

11,6%
OUTROS

eSpéCie
 73,8%
 PASSAgEiRO

 17,1%
 CARgA

 9,1%
 miSTO

COmbuStíveL
áLCOOL/ 
gASOLiNA 81,4%
DiESEL  12,5%
gASOLiNA 4,3%
híbRiDO  0,5%
OuTROS  1,3%

FROtA POR SUBSEGMENtO

                      21,8%

                  19,3%

           15,7%

   10,7%

 10,3%

      4,9%

     4,3%

     4,2%

  2,8%

 1,8%

 1,9%

 2,3%

FIAt

CHEVROLEt

VOLKSWAGEN

RENAULt

FORD

NISSAN

tOYOtA

HYUNDAI

HONDA

jEEP

CItROËN/PEUGEOt

OUtROS

HAtCHS PEQUENOS 26,4%

VEíCULOS DE ENtRADA 24,2%

SEDANS PEQUENOS 20,0%

SUVS 8,1%

PICK-UPS PEQUENAS  6,2%

PICK-UPS GRANDES 4,0%

SEDANS MéDIOS 3,3%

SEDANS COMPACtOS 2,4%

FURGÕES 2,3%

MONOCABS 1,3%

GRANDCABS 1,0%

SW 0,5%

HAtCHS MéDIOS/GRANDES 0,2%

SEDANS GRANDES 0,1%
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campeões de vendaimportância do setor

Oranking dos 25 modelos mais comercializados pelas vendas diretas das montadoras de automóveis foi 
o mesmo de 2017, o que os posiciona, literalmente, como carros-chefes das frotas das locadoras. Deste 
total, 18 registraram crescimento, sendo que 16 chegaram aos dois dígitos. As cinco maiores montadoras 

em atuação no país destacam-se na relação abaixo, com a presença de 20 modelos.                                          n

aS VitriNeS
Das LocaDoRas

 RANKING MODELO 2018 2017 CRESCIMENtO
 1 GM/ONIX 87.204 66.576 31,0% 
 2 FIAt/StRADA 64.412 49.830 29,3%
 3 VW/GOL 51.456 35.609 44,5%
 4 FIAt/tORO 46.856 35.856 30,7%
 5 FORD/KA 43.929 38.770 13,3%
 6 VW/SAVEIRO 40.360 34.052 18,5%
 7 jEEP/COMPASS 35.033 18.183 92,7%
 8 jEEP/RENEGADE 31.866 20.914 52,4%
 9 GM/PRISMA 31.335 24.251 29,2%
 10 RENAULt/SANDERO 29.656 34.569 -14,2%
 11 VW/VOYAGE 26.643 29.679 -10,2%
 12 FORD/KA SEDAN 23.959 14.663 63,4%
 13 NISSAN/KICKS 23.348 9.235 152,8%
 14 FIAt/ARGO 21.099 4.535 365,2%
 15 HYUNDAI/HB20 20.842 25.521 -18,3%
 16 FIAt/MOBI 19.409 23.870 -18,7%
 17 HYUNDAI/CREtA 19.181 11.332 69,3%
 18 RENAULt/LOGAN 18.583 19.597 -5,2%
 19 GM/S10 18.048 19.950 -9,5%
 20 tOYOtA/COROLLA 17.790 23.584 -24,6%
 21 RENAULt/DUStER 17.383 11.150 55,9%
 22 GM/SPIN 16.248 15.466 5,1%
 23 NISSAN/VERSA 16.109 11.012 46,3%
 24 FORD/RANGER 16.094 12.432 29,5%
 25 GM/COBALt 15.631 14.686 6,4%

Fonte: Fenabrave

canaL catiVo 
da iNdúStria
S e em 2015 as vendas diretas perfaziam 28,4% 

do movimento da indústria automotiva no 
Brasil, em 2018 a representatividade pulou 

para 43,0%. Dos quase 2,5 milhões de emplacamen-
tos registrados no ano passado, mais de 1 milhão 
foi resultante dessa modalidade. Do total de vendas 
diretas no país, 58,5% são direcionadas para as loca-
doras de veículos. Das negociações junto ao setor de 
locação, as empresas paulistas concentram 45,0%.

As principais marcas, responsáveis por 74,0% das 
transações do mercado automotivo, obtêm melhor 
participação percentual nas vendas diretas na com-
paração com as operações para o varejo. Se analisa-
dos os indicadores por montadora, a GM continua a 
liderar com folga no cômputo geral e aproximou-se 
da Fiat nas vendas diretas.  Volkswagen, Renault, 
Jeep e Nissan também ampliaram os negócios nessa 
área. Gradualmente, as locadoras ganham relevân-
cia na agenda da indústria.                                              n

Fonte: Fenabrave

EMPLACAMENtOS DE 2018 POR MARCA
 MARCA VENDA DIREtA VENDA VAREjO VENDA tOtAL
 FIAt 18,9% 8,9% 13,2%
 GM 17,9% 17,4% 17,6%
 VOLKSWAGEN 16,5% 13,7% 14,9%
 RENAULt 10,4% 7,4% 8,7%
 FORD 10,1% 8,5% 9,2%
 jEEP 6,3% 2,9% 4,3%
 HYUNDAI 5,0% 10,9% 8,4%
 tOYOtA 4,9% 10,5% 8,1%
 NISSAN 4,8% 3,3% 3,9%
 HONDA   - 7,8% 4,4%
 OUtROS 5,3% 8,8% 7,3%

2015
28,4%

2016
33,2%

2017
39,1%

2018
43,0%

VENDAS DIREtAS NO RADAR 
DA INDÚStRIA 
% SOBRE VENDAS TOTAIS
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Do retorno à normalidade a um aumento ex-
pressivo nas vendas no ano passado. O setor, 
definitivamente, retomou sua rota de cresci-

mento ao ampliar em 64,0% o volume de negociações 
de seminovos. Foram comercializadas cerca de 224 
mil unidades em 2018, contra pouco menos de 137 

mOtOreS aqUEciDos

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP, Fenauto e informações oficiais publicadas

mil no ano anterior. O valor de venda foi de R$ 35.001. 
O desempenho impactou diretamente na receita 

com seminovos, que registrou um acréscimo de 57,0%. 
O resultado saltou de R$ 5,01 bilhões para R$ 7,85 
bilhões, o que ajudou as locadoras a ampliar a capaci-
dade de investimentos em renovação de frotas.      n

2016

90.221 3,21

2017

2018

136.851 5,01

224.213 7,85

VALOR MÉdIO 
de ReVeNdA 
dO SeMINOVOR$ 35.001�

mercado de seminovos

aBaiXO da meta, 
Mas ainDa onERosa

inflação do carro

CAMPEÕES DA INFLAçÃO

GASOLINA 
7,2 %

GáS 
VEICULAR  
22,2 %

EMPLACAMENtO  
E LICENçA   

    5,2 %ü

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) acumulado em 2018 ficou em 3,75% 
– 0,80 ponto percentual acima do que foi regis-

trado em 2017. De acordo com o IBGE, os itens que mais 
pressionaram a inflação no ano foram o gás veicular, 
que aumentou 22,2%, a gasolina (7,2%) e o emplacamen-
to e licença (5,2%).

AUtOMóVEL
NOVO

0,9 %

MOtOCICLEtA

0,0 %

AUtOMóVEL
USADO

-0,5 %

EtANOL

-0,4 %

DIESEL

6,6 %

SEGURO

-8,9 %

ACESSóRIOS
E PEçAS

0,0 %

CONSERtO

3,2 %

MULtA

0,0 %

EStACIONAMENtO

0,7 %

PNEU

0,0 %

óLEO
LUBRIFICANtE

-1,8 %

LUBRIFICAçÃO
E LAVAGEM

0,0 %

PINtURA

-0,4 %

PEDáGIO

2,1 %
Fonte: IBGE

O transporte, aliás, só perdeu para a alimentação no 
ranking dos segmentos que mais contribuíram para esse 
ônus. Por outro lado, o seguro voluntário de veículo figu-
rou entre as maiores baixas (-8,9%). 

A greve dos caminhoneiros ajudou a empurrar a in-
flação para cima, mas teve somente um efeito pontual 
em junho (1,3%).                                                                n

RECEItA
(BILHÕeS de R$)

VOLUME
(UNIdAdeS)

RECEItA
(BILHÕeS de R$)

VOLUME
(UNIdAdeS)

RECEItA
(BILHÕeS de R$)

VOLUME
(UNIdAdeS)
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adeSÃO cREscEntE
O  ano de 2018 foi o primeiro em 

que o número de usuários de 
carros alugados em São Paulo 

ultrapassou a barreira dos 15 milhões. 
A marca equivale a 34,0% da população 
do estado e acompanha a evolução do 
conceito de mobilidade urbana. Mas 
também é fruto do intenso trabalho do 
setor para atender com dinamismo os 
mais variados públicos.  

Cada vez mais pessoas físicas en-
xergam as locadoras como uma op-
ção prática e segura para seus deslo-
camentos. Paralelamente, o mercado 
corporativo vislumbra a terceirização 
de frotas como caminho para uma 
operação de transporte mais eficien-
te e menos dispendiosa. Essa ativi-
dade, inclusive, representa 70,0% do 
total de clientes.                                  n

CLIENtES POR tIPO DE NEGóCIO

2016

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE LAZER)

23,0% 54,0%23,0%

TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTAS

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE NEGÓCIOS)

2017

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE LAZER)

22,9% 53,6%23,5%

TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTAS

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE NEGÓCIOS)

2018

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE LAZER)

22,0% 55,0%23,0%

TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTAS

LOCAÇÃO DIÁRIA/RAC
(TURISMO DE NEGÓCIOS)

31,2
2016

USUáRIOS
POR CARRO

30,6
2017

29,6
2018

Fontes: base de associadas Sindloc-SP, fontes públicas, IBGE e órgãos oficiais

perfil dos usuários

NÚMERO DE USUáRIOS
(Em mIlhõES)

2016 2017 2018

14,4 15,5
13,7
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95,9%
DE OCUPAçÃO 

NA FROtA

de OPÇÃO a EstRatÉGia
M uito além de uma alternativa para reduzir 

custos, a terceirização de frotas tornou-se 
uma estratégia das empresas para aprimo-

rarem a operação e alocarem mais recursos e esfor-
ços para suas atividades-fim. Para as locadoras de 
veículos paulistas, esse segmento rendeu um fatu-
ramento de R$ 4,75 bilhões no ano passado, 9,2% 
superior ao de 2017. A representatividade na receita 
total também aumentou – de 53,6% para 55,0%. 

O número de usuários no mesmo período foi de 

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP e Observatório de Veículos de Empresas (OVE)

terceirização de frota

3,32 milhões e registrou avanço de 20,0%, índice de-
terminante para ampliar a ocupação média da frota de 
92,0% para 95,9%. E, no que depender dos indicadores 
gerais do mercado, o setor tem um longo e promissor 
caminho pela frente. Somente 11,0% dos veículos leves 
utilizados por empresas são alugados. Em contrapar-
tida, 32,0% dos gestores de companhias brasileiras de 
grande e médio porte projetam reforçar a frota corpo-
rativa até 2019 e 50,6% ressaltaram que pretendem 
investir na terceirização.                                               n

FAtURAMENtO DA tERCEIRIzAçÃO E
SHARE DA MODALIDADE DE NEGóCIO
(Em R$ BIlhõES E %)

FATURAMeNTO

3,98
SHARe

54,0%

2016

FATURAMeNTO

4,75
SHARe

55,0%

2018

FATURAMeNTO

4,35
SHARe

53,6%

2017

ADESÃO CRESCENtE 
NúmERO DE uSuáRIOS DE fROTAS 
TERcEIRIzADAS (Em mIlhõES)

2015 2016 2017

2018

32,0%
DOS GEStORES 
DE EMPRESAS 

PLANEjAM 
REFORçAR SUAS 
FROtAS EM 2019

2,6 2,6 2,8 3,3

vantagens da locação

Apossibilidade de reduzir custos 
desponta como um dos princi-
pais estímulos para que as 

empresas abram mão de suas frotas 
próprias e invistam na terceirização. 
Entretanto, os benefícios não se limi-
tam à economia e posicionam essa 

PreViSiBiLidade e
GEstÃo PRoFissionaL

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP e informações oficiais publicadas

PRODUtIVIDADE

eMPReSAS GANHAM TeMPO 
PARA Se dedICAR À SUA 

ATIVIdAde-FIM

MÃO DE OBRA

MeNOR PReOCUPAÇÃO 
COM A GeSTÃO de 

FUNCIONÁRIOS, QUe FICA A 
CARGO dA PReSTAdORA de 

SeRVIÇOS

ECONOMIA

O GeReNCIAMeNTO NA MÃO 
de eSPeCIALISTAS PeRMITe 

QUe A eMPReSA Se 
deSFAÇA de eSTRUTURAS 

OPeRACIONAIS INTeRNAS e 
eVITA OCIOSIdAde dO 

VeÍCULO

BUROCRACIA

A eMPReSA NÃO PReCISA 
LIdAR COM PROCeSSOS 

ReFeReNTeS À MANUTeNÇÃO, 
SeGURO e dOCUMeNTAÇÃO 

dA FROTA, ITeNS QUe 
ONeRAM AINdA MAIS O 

CUSTO TOTAL dO AUTOMÓVeL

modalidade como uma estratégia 
para aprimorar processos operacio-
nais e a eficiência nos negócios.

Estima-se que cerca de 55,0% 
dos veículos disponíveis nas locado-
ras paulistas são destinados à ter-
ceirização, o que corresponde a mais 

de 289 mil unidades. Além de per-
mitir que os contratantes direcio-
nem mais tempo e recursos para 
sua atividade-fim, a opção de contar 
com carros mantidos por especialis-
tas assegura total previsibilidade e 
manutenção sempre em dia.               n

VANtAGENS DA tERCEIRIzAçÃO x FROtA PRóPRIA

EXCELÊNCIA

CLIeNTe POde 
eSCOLHeR A FROTA 

dISPONÍVeL COM BASe 
NAS CARACTeRÍSTICAS 
MAIS AdeQUAdAS AO 

SeU PeRFIL

REPOSIçÃO

CARROS QUe 
SOFReReM eVeNTUAIS 

AVARIAS POdeM 
SeR RAPIdAMeNTe 
SUBSTITUÍdOS POR 

OUTRO MOdeLO

PLANEjAMENtO

CONTRATOS SÃO FIXAdOS 
POR PeRÍOdOS 

deTeRMINAdOS e COM 
NÚMeRO eSPeCÍFICO de 
VeÍCULOS, SeM GASTOS 

IMPReVISTOS

CONtABILIDADE

O VALOR TOTAL dA 
LOCAÇÃO de FROTA, 
POR RePReSeNTAR 

UMA deSPeSA, POde 
ASSeGURAR RedUÇÃO NO 

IMPOSTO de ReNdA
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aLiada Na
toMaDa DE DEcisÕEs
D esde 2015, a contratação de soluções de ges-

tão de frota aumenta de 15,0% a 25,0% ao ano. 
Mais do que economia com combustível, manu-

tenção e pneus, as empresas buscam uma consultoria 
realmente personalizada para ampliar a proteção e a 
produtividade dos veículos. 

Esse serviço pode ser determinante, inclusive, nos 
processos concorrenciais para aquisição de frotas, ta-
refa tradicionalmente delegada aos departamentos de 
compras. Estes, porém, costumam exigir um grande vo-
lume para conquistar poder de barganha junto às mon-
tadoras, sem realizar um estudo de destinação e quan-

Fontes: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, International Data Group e Susep

gestão de frota

tidade adequadas para seu negócio. Sem uma análise 
especializada, a economia obtida em um primeiro mo-
mento torna-se um ônus em curto prazo, comprome-
tendo a vida útil dos automóveis.

Apenas 8,0% dos veículos de frota são gerenciados no 
Brasil, contra 40,0% nos Estados Unidos. Mas essa distân-
cia revela um vasto campo a ser explorado. A boa notícia 
é que 70 das 100 maiores empresas do país já trabalham 
com essa solução. Além disso, a maior fatia dos inves-
timentos em internet das coisas e automação no Brasil 
tem sido direcionada para o monitoramento de frotas, 
com um movimento próximo de US$ 900 milhões.        n

GEStÃO DE 
FROtA 
NO BRASIL

8% 
DOS
VEíCULOS 
COm eSSA
SOLuçãO

GEStÃO DE  
FROtA 
NOS EUA

 70 DAS 100
 MAIORES   
 EMPRESAS DO  PAíS  
 já GERENCIAM  
 SUAS FROtAS

�

 50 miLhõeS
 DE VEíCULOS AINDA  
 RODAM SEM  
 PROtEçÃO NO PAíS

�

	US$ 900    
    miLhõeS
 INVEStIMENtO EM   
 tECNOLOGIA PARA   
 MONItORAMENtO  
 DE FROtAS

�

40% 
DOS
VEíCULOS 
COm eSSA
SOLuçãO
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Na rOta da 
DiVERsiFicaçÃo
A demanda registrada pela indústria automotiva 

nos últimos anos exige do setor de locação um 
novo olhar sobre seu negócio. O volume de em-

placamentos no último ano cresceu especialmente entre 
implementos rodoviários (78,5%), caminhões (46,8%) e 
ônibus (26,8%). O segmento de motos também teve des-
taque, com incremento de 10,5%. 

FROtA POR tIPO 
(Em uNIDADES E %)

Fonte: Fenabrave

novos mercados

Os automóveis e comerciais leves ainda são majori-
tários na operação da indústria de aluguel de carros. Mas 
esses números, aliados à aposta do mercado corporati-
vo em terceirização de frotas e à tendência de uso em 
detrimento da posse do veículo, reforçam que o investi-
mento em novos nichos é a saída para alcançar promis-
soras oportunidades de negócios.                                  n

  2018  % 2017 % CReSCimeNtO

 AUtOMóVEIS 2.101.842  57,5% 1.856.227 57,7% 13,2%

 COMERCIAIS  368.811 10,1% 315.965 9,8% 16,7% 
 LEVES

 CAMINHÕES 76.431 2,1% 52.068 1,6% 46,8%

 ÔNIBUS 19.150 0,5% 15.099 0,5% 26,8%

 MOtOS 940.362 25,7% 851.199 26,5% 10,5%

 IMPLEMENtOS 44.689 1,2% 25.041 0,8% 78,5% 
 RODOVIáRIOS

 OUtROS 102.214 2,8% 101.131 3,1% 1,1%

 tOtAL 3.653.499  3.216.730  13,6%

auToMÓveIs ToTalIZaM 
57,5% DA FROtA 
DAS MONtADORAS
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eStrada de
oPoRtUniDaDEs
M aio de 2018 pode ter representado um divisor de 

águas para um mercado ainda pouco explorado 
pelo setor de locação. No mesmo mês, foi ins-

tituída a Medida Provisória que estabeleceu a Política de 
Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas e foi 
deflagrada a greve dos caminhoneiros. Os dois aconteci-
mentos contribuíram para uma mudança no olhar sobre a 
locação e a gestão de frotas de caminhões. 

As empresas começam a se sentir atraídas por van-
tagens como a possibilidade de jogar o custo de logística 
como despesa, e a despreocupação com a manutenção 
e a renovação da frota. Transportes de cargas especiais 

dos MaIs de 700 MIl
veíCulos Que CoMpÕeM 
a FroTa do  
seTor, soMenTe 13 MIl
são CaMInhÕes

26 ANUÁRIO SINDLOC SP

Fontes: Abla e Fenabrave

caminhões

ou com remessa para destinos pouco usuais podem tam-
bém estimular a aposta nessa modalidade.

A locação de caminhões, principalmente os de porte 
médio (VUCs), pode se constituir em excelente negócio 
para as locadoras de automóveis como forma de buscar 
novos nichos e diversificar seus negócios.

O volume de emplacamentos de caminhões passou de 
52 mil para 76 mil em um ano, um crescimento de 46,8%. 
Embora somente 2,0% da produção nacional esteja nas 
mãos das locadoras, os números sugerem um amplo 
horizonte de oportunidades, que devem aumentar ainda 
mais a partir do advento dos modelos elétricos.          n

76 MIL
CAmiNhõeS
VOLUMe de eMPLACAMeNTO 
eM UM ANO
CRESCIMENtO DE 46,8%

apenas 2,0%
da produção naCIonal
de CaMInhÕes esTá nas 
Mãos das loCadoras

NOvOS NiChOS 
para reInvenTar 
os negÓCIos

mOVimeNtOS
contRaDitóRios
D e um lado, expectativas pro-

missoras. De outro, dúvidas so-
bre a real viabilidade do negó-

cio. O mercado de compartilhamento 
surgiu como um caminho irreversível 
para dinamizar a cadeia automotiva, 
mas ainda esbarra em dificuldades 
para decolar no Brasil.  

O carsharing contabiliza cerca de 
7 milhões de usuários no mundo e 
esse número deve ser triplicado em 
até cinco anos, com perspectiva de 
movimentar US$ 11 bilhões. No en-
tanto, a base de clientes em território 
nacional não passa de 87 mil, apenas 

1,2% do total. Especialistas conside-
ram que a insegurança e elevados 
custos, como os de estacionamento, 
comprometem o avanço das opera-
ções. Embora algumas empresas do 
segmento estejam em processo de 
aceleração, duas startups fecharam 
nos últimos dois anos.

As grandes montadoras também 
investem no compartilhamento com 
pequenas frotas em projetos-piloto 
ou em larga escala, por meio de par-
ceria com startups. Apesar de a ex-
pansão de serviços como o Maven 
ainda não ter se concretizado, a  

indústria segue atenta ao tema. Com 
a tendência do público mais jovem de 
priorizar o uso frente à propriedade 
do veículo, as fabricantes tendem a 
mudar o foco de atuação em um futu-
ro próximo, o que pode influir na rea-
valiação de custos de produção e de 
manutenção de plantas em mercados 
como o brasileiro.

O sinal segue amarelo. Mas o 
compartilhamento de bicicletas, pa-
tinetes e scooters, inclusive elétricas, 
começa a ocupar espaço como alter-
nativa aos carros e pode trazer um 
novo alento a esse mercado.           n

Fontes: Berkley, Bloomberg, Frost & Sullivan e Itaú BBA

USUÁRIOS de CARSHARING NO MUNdO

7| MILHÕES
USUÁRIOS de CARSHARING NO BRASIL

87| MIL (1,2% dO TOTAL)

COmpARtiLhAmeNtO 
muLtimODAL: 
BICICLeTAS, PATINeTeS e 
SCOOTeRS eLeTRICAS, COM 
MUITA TeCNOLOGIA

27ANUÁRIO SINDLOC SP

compartilhamento
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Boas PRoMEssas,
muitOS deSaFiOS
Impulsionadas pelas políticas de 

sustentabilidade das matrizes e 
com orçamentos generosos, as 

grandes montadoras intensificaram 
a aposta no Brasil como plataforma 
de expansão dos veículos elétricos. A 
última edição do Salão Internacional 
do Automóvel, aliás, funcionou como 
uma vitrine para a apresentação de 
alguns dos lançamentos da indústria 
nesse segmento, como o Renault Zoe, 
o iEV 40 (JAC Motors) e o BYD e5. Esti-
ma-se que alguns carros cheguem ao 
país no primeiro semestre deste ano. 

Também estão desembarcando 
no Brasil o utilitário BYD T3 (furgão), 
o Kangoo 100% elétrico, da Renault, 
o veículo urbano de carga BYD T7 e 
o truck BYD T8. Aliás, a procura por 

Fontes: ABVE, Anfavea, ANP, CPFL Energia e Renavam

esses modelos é crescente entre 
multinacionais focadas em sustenta-
bilidade e que necessitam gerar cré-
ditos de carbono por determinação 
de suas matrizes. Já no mercado B2C, 
a pulverização só é esperada a partir 
de 2022, e de forma gradual. 

No momento, a comercialização 
de elétricos ainda é pouco expressi-
va e está bem distante das 450 mil 
unidades com essa tecnologia na 
China. No Brasil, de acordo com re-
gistros do Renavam, foram empla-
cados 307 veículos 100% elétricos 
até o fim de 2018. Também muito 
tímida, a frota de híbridos atinge 
9.751 veículos. O mercado espera 
que o novo programa Rota 2030 
ajude a mudar esse quadro.           n

Considerando que 
cada litro da gasoli-
na custa em média 
R$ 4,21, um carro com consumo 
médio de 10 km/litro, ao percor-
rer 120 km, gasta R$ 50,50. Já 
um modelo elétrico, com custo 
médio de R$ 0,29 por kWh e ren-
dimento de 11 km/kWh, exigiria 
apenas R$ 3,20 para percorrer o 
mesmo trajeto. Outro estudo 
mostrou que o gasto por quilô-
metro rodado de um carro a 
combustão é de R$ 0,31, contra 
R$ 0,11 do elétrico.

VANtAGENS 
FINANCEIRAS

MUItOS PAíSES 
já DEFINIRAM 
MEtAS DE 
eLimiNAR 
veiCuLOS A 
COmbuStãO 
NO MéDIO PRAzO

FROtA DE ELétRICOS NO BRASIL

CRESCIMENtO DA 
FROtA DEPENDE DE
iNCeNtivOS 
DO gOveRNO

 ELétRICO PURO             307

 HíBRIDO PLUG-IN            260

 HíBRIDO                           9.491

 tOtAL                              10.058

30 ANUÁRIO SINDLOC SP

carros elétricos

AF_Anuncio_KW Fleet-1pg Anuario.indd   1 28/03/2019   14:30:42
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teCNOLOGia 
no contRoLE
O  que antes representava so-

mente uma solução de segu-
rança para os veículos ganhou 

status de ferramenta estratégica para 
o mercado corporativo. Muito além de 
monitorar o veículo e auxiliar na recu-
peração em casos de roubo e apropria-
ção indébita, a telemetria proporciona 
acesso a informações estratégicas 

para obter o máximo aproveitamento 
dos carros e otimizar custos.  

Essa tecnologia atende a uma cres-
cente preocupação das organizações 
que demandam o uso de frotas tercei-
rizadas, mas que carecem de recursos 
para controlar remotamente o desem-
penho do veículo e dos condutores. A 
rastreabilidade permite identificar o 

Fontes: Ituran, Polícia Rodoviária Federal e VDO/Continental Automotive 

MONITORA A FROTA 
eM TeMPO ReAL

MeNSURA Se A CONdUTA dO 
MOTORISTA eSTÁ AdeQUAdA OU 
Se eXISTe ALGUMA AVARIA QUe 
COMPROMeTe O deSeMPeNHO 

dO VeÍCULO

GeRA ReLATÓRIOS COMPLeTOS 
SOBRe OS ÍNdICeS de 

QUILOMeTRAGeM, O GASTO de 
COMBUSTÍVeL, A VeLOCIdAde 

MÉdIA, HORÁRIOS e 
deSLOCAMeNTOS 

PeRMITe PReVeR 
deSPeSAS e VeRIFICAR 

RAPIdAMeNTe QUALQUeR 
INCONGRUÊNCIA eM 

ReLAÇÃO AOS GASTOS 
MÉdIOS ReGISTRAdOS 

PeLA FROTA

POde AFeRIR O TeMPO  
de OCIOSIdAde dO 

AUTOMÓVeL, FORNeCeNdO 
SUBSÍdIOS CONCReTOS 

PARA AVALIAR Se O 
TAMANHO dA FROTA  
É COMPATÍVeL COM  

SUA UTILIZAÇÃO

ALGUNS PROGRAMAS dISPÕeM 
ATÉ de dISPOSITIVOS COMO 
SeNSOReS de CHUVA, QUe 
SINALIZAM O NÚMeRO de 

VeZeS eM QUe O LIMPAdOR 
de PARA-BRISA FOI ACIONAdO. 

IdeAL PARA ANALISAR O 
COMPROMISSO dOS MOTORISTAS 

COM NORMAS de SeGURANÇA

modo do usuário de dirigir o veículo 
(ocorrência de curvas e freadas brus-
cas, por exemplo), acionar uma pronta 
resposta em caso de suspeita de furto 
ou roubo, além de cruzar a informação 
de velocidade com multas recebidas. O 
uso da telemetria também possibilita 
verificar se o motorista está com sono 
ou se está usando o celular.              n

telemetria
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de POSSÍVeL 
CONCOrreNte 
a noVo nicHo
O que poderia ser uma ameaça logo se revelou uma 

oportunidade. As startups de transporte comparti-
lhado pediram passagem e vêm gerando uma nova 

demanda para a indústria de aluguel de veículos. Estima-
-se que cerca de 30,0% da frota utilizada por motoristas 
cadastrados nesses aplicativos seja oriunda de locadoras. 

Apesar de não existirem estatísticas oficiais, o nú-
mero de carros cadastrados a operar por apps deve che-
gar a 500 mil no Brasil. Parte destes veículos opera com 
mais de um motorista para otimizar o uso. O estado de 
São Paulo concentra 53,0% deste volume de frota ativa. 
Players como 99, Cabify, Easy e Uber canibalizaram pelo 

500 MIL
Carros 
operaM 
no brasIl 
COm 
ApLiCAtivOS

  Fontes: Associação dos Motoristas por Aplicativo de São Paulo, empresas de aplicativo, Fetacesp e Sinditaxi

aplicativos

menos 25,0% do movimento dos táxis, pela facilidade de 
acesso e pela cobrança de tarifas mais econômicas. Essa 
última categoria, aliás, viu o fluxo de corridas despencar 
em torno de 45,0% nos últimos quatro anos. 

As locadoras disponibilizam seus veículos, que pos-
suem bloqueadores e soluções de rastreamento, me-
diante caução para cobrir multas e pagamentos sema-
nais antecipados. Nas grandes empresas, as exigências 
cadastrais são ainda mais rigorosas. Embora muitas lo-
cadoras se recusem a alugar veículos para operar com 
aplicativos, existe um mercado informal de pequenas 
empresas e até pessoas físicas que alugam pequenas 
frotas e quarteirizam para os motoristas de apps.

Mas é fato. A crescente disposição dos brasileiros 
de abdicar do carro próprio e migrar para as novas 
plataformas abre um novo horizonte para o segmen-
to de locação.                                                                              n

são paulo 
ConCenTra  

53 %
DA FROtA 
NACiONAL DOS 
ApLiCAtivOS30%

da FroTa 
dos 
aplICaTIvos  
pROvém De 
LOCADORAS
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Motivado pela violência urbana, o setor de blinda-
gem automotiva ganha corpo no Brasil, tanto 
que o país ocupa uma das primeiras posições no 

ranking mundial, com movimento em torno de US$ 245 
milhões. A frota estimada é constituída de quase 205 mil 
veículos e mais de 12 mil carros receberam a proteção em 
2018, dos quais cerca de 70,0% estão concentrados no es-
tado de São Paulo. 

O crescimento começa também a impactar a indús-
tria de aluguel de veículos. Nas principais capitais do 
país, usuários que necessitam de um blindado 
no prazo de um a 30 dias recorrem às locado-
ras. Algumas delas sofisticam a prestação de 
serviço ao disponibilizarem o carro com mo-
torista treinado. Já as empresas investem em 
frotas terceirizadas dotadas dessa proteção 
extra, para atender seus executivos do alto 

sEGURança reFOrÇada

Fonte: Abrablin

eM 2018, MAIS de
12 MIL CARROS
FORAM BLINdAdOS NO BRASIL

blindagem

escalão. Nesse caso, os contratos são mais longos e gi-
ram em torno de dois a quatro anos.

Juntos, esses nichos somam cerca de 2 mil veícu-
los, sendo 2/3 destinados para a terceirização. Mas 
especialistas entendem que esse volume tende a 
aumentar de forma significativa nos próximos anos, 
já que cada vez mais brasileiros abdicam da ideia de 
ter um carro próprio e vão optar por outros meios de 
locomoção com a segurança adequada à cidade ou 
à circunstância.                                                                n

205 MIL VEíCULOS
COM BLINdAGeM NO BRASIL

70 % DA 
FROtA DE 
BLINDADOS
eSTÁ NO eSTAdO 
de SÃO PAULO2 miL VEíCULOS

dISPONÍVeIS NO  
SeTOR de LOCAÇÃO
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NA ST CORRETORA DE 

SEGUROS VOCÊ 

ENCONTRA AS MELHORES 

SOLUÇÕES PARA A 

GESTÃO DE RISCOS DA 

SUA LOCADORA.

Com atendimento personalizado e equipe altamente qualicada, a ST Corretora 
de Seguros possui mais de 20 anos de expertise no segmento, o que garante a 

oferta e a administração de soluções e seguros para a gestão de riscos das 
locadoras de veículos.

 
Solicite uma cotação sem compromisso agora mesmo.

Seguro Total Veículos - Frotas

Seguro RCF-V 1o e 2o. Risco

Seguro Empresarial

Seguro Vida Empresa

Seguro Acidentes Pessoais 

para Ocupantes de Veículos

Seguro Obrigações 
Contratuais

Seguros para Funcionários 

das Locadoras

Desmobilização de Frotas

Solicite agora uma cotação personalizada:

www.segurototal.com.br
0300 788 7676 
(14) 2106-7676 

entidade parceira

http://www.segurototal.com.br/
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multas

inDústRia
de arreCadaÇõeS
M ultas de trânsito repre-

sentam um fator que exige 
muita atenção por parte das 

locadoras de automóveis. A maior in-
cidência ocorre no aluguel diário, de-
vido à multiplicidade de motoristas, 
mas também está presente nas ter-
ceirizações de frota. Embora o usuá-
rio se responsabilize pelo pagamento 
das multas, esta gestão é trabalhosa 
e exige custos importantes. Em mé-
dia, 43,0% dos veículos alugados são 
multados por algum tipo de infração 
– são 0,8 multas por mês, totalizan-
do 9,6 por ano. O valor anual por car-
ro autuado chega a R$ 1.598,69, uma 
média de R$ 171,37 por multa.

Avaliando os números gerais da 
cidade de São Paulo, o total de multas 

de trânsito aplicadas caiu 22,0% no 
primeiro semestre de 2018 em com-
paração com o mesmo período do 
ano anterior. Foram 5,3 milhões de 
infrações, sendo que apenas 18,0% 
dos cerca de 8,5 milhões de veículos 
emplacados na metrópole comete-
ram alguma infração. Mas a arreca-
dação caminha na direção inversa.

Segundo dados do Denatran, até 
setembro a receita da prefeitura pau-
listana com multas atingia R$ 1,49 
bilhão, uma média mensal de R$ 165 
milhões e 7,0% superior à dos nove 
primeiros meses de 2017, o que mos-
tra que houve aumento nos valores 
unitários. A previsão para 2019 é que 
esse montante ultrapasse R$ 1,60 
bilhão e foi contemplada até no orça-

Fontes: CET, Denatran, Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, Tribunal de Contas do Município de São Paulo e pesquisa junto a gestoras de multas de trânsito

mAiS 
ôNuS
pARA AS
LOCADORAS 

mento municipal, o que demonstra 
claramente a falta de incentivo para 
assegurar regras mais eficientes 
e que produzam menos infrações. 

O exemplo da capital paulista não 
difere da realidade de outros municí-
pios do estado. O poder público faz 
da indústria das multas uma fonte de 
receita estratégica, em detrimento 
do compromisso com a reeducação 
no trânsito, e contribui para onerar a 
cadeia produtiva.

A tecnologia, porém, atenua os 
riscos do setor ao disponibilizar fer-
ramentas de gestão que viabilizam o 
acesso a notificações e multas antes 
mesmo de elas serem manuseadas 
pelos Correios. Haja planejamento 
para tanto ônus.                                 n

r$ 296,73 
MILHÕeS PAGOS 
eM MULTAS

múLtipLOS 
mOtORiStAS
 43% dOS VeÍCULOS
 SÃO MULTAdOS

A iNDúStRiA  
DAS muLtAS
 1,73 MILHÃO
 de MULTAS ANUAIS
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mOBiLizaÇÃO Sem
contRaPaRtiDa
G raças a um intenso trabalho do Sindloc-SP junto 

às autoridades constituídas, as locadoras de veí-
culos do estado passaram a ter direito à redução 

de 50,0% no IPVA, com a alíquota diminuída de 4,0% para 
2,0% (Lei 13.296/2008). Essa importante conquista do 
setor, porém, esbarra no excesso de burocracia para 
cumprir todos os trâmites legais, que dificulta o acesso 
ao benefício e gera cobranças retroativas.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-
-SP), somente 741 locadoras de veículos conseguiram 
cumprir todas as exigências para solicitar a redução da 
alíquota do IPVA, das quais 103 tiveram seus pedidos 
indeferidos. Cabe observar que o volume de deferimen-
tos corresponde a apenas 17,8% das 3.592 locadoras 
afiliadas à entidade.

Considerando que as locadoras paulistas renovam 
suas frotas a cada 20,1 meses, são comprados anual-
mente cerca de 300 mil novos carros apenas no estado 
de São Paulo. No entanto, 56,0% dos 524 mil veículos 
que circulam em São Paulo estão licenciados fora do 
estado, que deixa de arrecadar um montante expressi-
vo em impostos como ICMS, IPI, além do próprio IPVA, 
que representa o menor valor nessa conta. Um desper-
dício para a economia paulista.                                                  n

 741 lOcADORAS
cONSEguIRAm SOlIcITAR
A ReDuçãO DO ipvA
mAS ApeNAS 638* 

TIVeRAM OS
PedIdOS deFeRIdOS

SOmENTE 11,6% DA fROTA 
DAS LOCADORAS PAuLiSTAS
OBtEVE ACESSO AO BENEFíCIO

Fontes: base de associadas ao Sindloc-SP e Sefaz-SP

carga tributária

  2016 2017 2018

 loCadoras 622 703 *638

 FroTa CoM 
 redução 96.079 179.658 190.463

*SOmENTE 17,8% DO tOtAL 
DAS lOcADORAS DO SINDLOC-SP

ACESSO À REDUçÃO DO IPVA SÃO PAULO TeM AS 
MAIORES tAXAS   
dO PAÍS PARA ReGISTRO e 
LICeNCIAMeNTO de VeÍCULOS

40 ANUÁRIO SINDLOC SP

CARGA
tRIBUtáRIA 
tOtAL DE 
2018 FOI DE
R$4,48
BILHÕES

Aelevada carga tributária pesou 
ainda mais no bolso do em-
presário paulista em 2018. Do 

faturamento total das locadoras de 
veículos, 51,9% foi destinado ao pa-
gamento de impostos, o equivalente 
a R$ 4,48 bilhões. 

Esse é o ônus que tem de ser 
absorvido pelas empresas em ra-
zão do constante investimento na 
modernização e ampliação da frota.  

o PEso aMaRGo
dOS triButOS

O PESO DO BRASIL (eM MILHÕeS de ReAIS)

ipva

Com o crescimento de 69% no vo-
lume de veículos adquiridos, os tri-
butos totalizaram R$ 3,5 bilhões se 
consideradas apenas essas com-
pras adicionais. Também como re-
flexo dessa expansão, o IPVA chegou 
a R$ 631,88 milhões.

O setor é tributado na aquisição 
dos carros, que representa o insu-
mo básico do negócio, e também na 
circulação – sob o rótulo de imposto 

 NA NF DA COMPRA DE VEíCULOS 2018 2017
 PIS 228,83 130,13
 Cofins 1.080,58  614,51 
 IPI 697,20 397,63
 ICMS 1.525,53  867,55
 total 3.534,14  2.009,82 

 SOBRE O FAtURAMENtO 2018 2017
 PIS 56,09 52,77
 Cofins 258,86 243,55
 total 314,95 296,32

 SOBRE O VALOR DA FROtA EM USO 2018 2017
 IPVA 631,88 562,16

51,9%
dO FATURAMeNTO

dAS LOCAdORAS  
é DEStINADO 

AO PAGAMENtO
DE IMPOStOS

Fontes: Fontes públicas, órgãos oficiais e Receita Federal

sobre propriedade, e ainda sobre o 
faturamento. Para completar, o setor 
ainda arca com mais R$ 650 milhões 
de encargos trabalhistas.

Esses números reforçam a ne-
cessidade de uma reforma tributá-
ria que melhore o ambiente de ne-
gócios, contribuindo para a geração 
de mais empregos e renda, assim 
como para o crescimento susten-
tável do país.                                   n

 CARGA tRIBUtáRIA tOtAL 2018 2017  
  4.480,97 2.868,29

 % SOBRE O FAtURAMENtO tOtAL 2018 2017  
  51,93% 35,33%
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sEtoR EstRatÉGico 
Na eCONOmia
M ais de R$ 20,1 bilhões em 

movimentação adicional de 
negócios em 2018 e outros 

R$ 5,2 bilhões em impostos pagos. 
Esses números ratificam a crescente 
importância das locadoras de veículos 
para a cadeia produtiva paulista. 

Além de fomentar o volume 
de empregos diretos e indiretos, a 
atuação do setor possibilita uma 
demanda substancial por serviços 
com a frota e combustíveis, que 
geraram mais de R$ 12 bilhões em 
negócios no ano passado. Outros 
R$ 8 bilhões foram injetados na 
economia do estado por meio da 
comercialização de seminovos, e 
R$ 5,2 bilhões em tributos referen-
tes a esses múltiplos negócios.      n

GERAçÃO DE RIQUEzAS ADICIONAIS (eM R$)
 ItENS                                           NEGóCIOS GERADOS          IMPOStOS ADICIONAIS

 MANUtENçÃO  880.882.766 163.072.512

 PNEUS 559.883.506 201.558.062

 COMBUStíVEIS 10.049.191.137 4.240.758.660

 LUBRIFICANtES 376.844.668 143.200.974

 LICENCIAMENtOS 106.607.788 106.607.788

 MULtAS 296.734.244 296.734.244

 VENDA DE USADOS 7.847.713.116 70.607.030

 tOtAL 20.117.857.226 5.222.539.270

2,1 mIlhõES
De pNeuS

2,5 BIlhõES DE
LitROS De
COmbuStíveL

4,7 mIlhõES DE
FiLtROS
ar/CoMbusTível/Óleo

9,4 mIlhõES DE
LitROS De óLeO

Fontes: base de associados do Sindloc-SP, Fenabrave e Receita Federal

geração de riquezas

AF@Itavema Renault France-Ed199-Anuario.indd   1 12/03/2018   09:47:51
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Fontes: Fecomercio-SP, Fenabrave e RAIS

COLABORADORES 
POR ESCOLARIDADE (eM %)

empregos

EMPREGADOS 
DIRETOS POR CARRO 0,05

TEMPO MÉDIO 
DE EMPREGO

25,38
MESES

19,10 CARROS POR 
EMPREGADOS DIRETOS

28,3%

55,7%

16,0%

2018

ENSINO 
FUNDAMENtAL

ENSINO 
MéDIO

SUPERIOR E 
ESPECIALIzAçÕES/

MEStRADO

COLABORADORES 
POR GÊNERO 

Mulheres ganhaM 
parTICIpação no MerCado 

de Trabalho

58,4%
MASCULINO

2017

41,6%
FeMININO

2018

53,1%
MASCULINO 46,9%

FeMININO

COLABORADORES 
POR FAIXA EtáRIA (eM %)

 Até 25 ANOS 9,2%

 25 A 40 ANOS 43,4%

 40 A 50 ANOS 25,5%

 + DE 50 ANOS 21,9%

COmPrOmiSSO 
coM o tRaBaLHo
O compromisso da indústria de aluguel de veícu-

los com a formação de postos de trabalho nun-
ca ficou tão explícito como em 2018. De acor-

do com dados da RAIS, tivemos um saldo positivo de 
movimentações que resultou na contratação de 3.785 
profissionais diretamente pelas locadoras paulistas, 
um crescimento de 16,0%. Hoje, elas mantêm 27.270 
funcionários e movimentam mais de R$ 815 milhões 
anuais em massa salarial. 

Além disso, o volume de empregos indiretos atingiu 
o volume de 147.536.  A maior parte desse contingente 

48% 
AUMENtO NO tOtAL
DE POStOS DE 
tRABALHO INDIREtOS

empregos

é constituída de funcionários das montadoras e do setor 
de autopeças, em um número proporcional ao volume de 
aquisições de carros pelo segmento de locação. 

As mudanças proporcionadas pela reforma tra-
balhista, aliadas a um princípio de retomada da ati-
vidade econômica, foram determinantes para essa 
elevada geração de empregos. Ainda assim, as lo-
cadoras são obrigadas a assumir encargos que atin-
gem até 150,0% sobre a folha de pagamento. Mas o 
setor segue firme na jornada para ampliar e qualifi-
car suas operações.                                                     n

VOLUME ANUAL DE EMPREGOS
2017

dIReTOS
23.485

INdIReTOS
99.618

tOtAL 123.103
2018

dIReTOS
27.270

INdIReTOS
147.536

tOtAL 174.806

16% 
AUMENtO NAS 
CONtRAtAçÕES 
DIREtAS

3.785 
NOVOS  
PROFISSIONAIS
NAS LOCADORAS
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panorama econômico

Fontes: Banco Central, Fundação Getulio Vargas, IBGE e Ministério da Economia

SALDO DOS 
EMPREGOS FORMAIS
(diferença entre 
contratações 
e demissões)

10,67%

2015

6,29%

2016

2,95%

2017

3,75%

2018

INFLAçÃO ACUMULADA

CRESCIMENtO DA 
BALANçA 
COMERCIAL
(Em R$ BIlhõES)

-3,10

2015

4,40

2016

5,14

2017

58,30

2018

2015
-1,534

2016
-1,326

2017
-0,012

2018
0,529

MéDIA ANUAL DA COtAçÃO DO DóLAR COMERCIAL
 2015 2016 2017 2018

 R$ 3,39 R$ 3,48 R$ 3,19 R$ 3,88

conFiança
reStaBeLeCida
B ons ventos voltaram a soprar a nosso favor! 

Em 2018, o país viu se confirmar a tendência de 
recuperação e o PIB registrou um aumento de 

1,15%. O índice representou a segunda alta seguida do 
nível de atividade e, cada vez mais, distancia-se dos 
desastres dos dois anos anteriores. Esse resultado e a 
influência da nova legislação trabalhista refletiram-se 
também na geração de empregos formais, com a aber-
tura de mais de 529 mil vagas, o maior número em 
cinco anos.

A inflação de 3,75% cumpriu com folga a meta central 
do governo, de 4,5%. O IPCA de 0,15% computado em de-
zembro de 2018, inclusive, foi a menor taxa para o mês 
desde 1994. Mas foi a balança comercial que protago-
nizou o grande salto do ano, ao apresentar o segundo 
melhor desempenho desde 1989. O saldo terminou em 

Fontes: Banco Central, Fundação Getulio Vargas e IBGE

US$ 58,3 bilhões, com aumento em valor monetário tan-
to nas exportações como nas importações. 

Por outro lado, a produção industrial cresceu somente 
1,1%. A desaceleração frente a 2017 decorreu, especial-
mente, da paralisação dos caminhoneiros. Os juros cobra-
dos das empresas recuaram 2,8%, mas a taxa de 18,8% 
ao ano continua a ser uma das mais elevadas do mun-
do. E o dólar encerrou o ano com valorização de 16,94%, 
influenciado pela política monetária mais agressiva dos 
Estados Unidos para evitar que a inflação acelerasse por 
causa do aquecimento econômico local.

Porém, o balanço geral de 2018 é sinônimo de con-
fiança, graças à perspectiva de uma agenda liberal e 
pragmática por parte do novo governo, aliada ao com-
promisso claro por reformas estruturantes como a tri-
butária e a da Previdência.                                                       n

panorama econômico

$

CRESCIMENtO 
DO PIB

2015
-3,5%

2016
-3,5%

2017
1,0%

2018
1,15%

PRODUçÃO 
INDUStRIAL

2015
-8,3%

2016
-6,4%

2017
2,5% 2018

1,1%
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reaÇÃO em 
aLta VELociDaDE
E m um ano marcado pela inde-

finição pré-eleitoral, o desem-
penho da indústria automotiva 

em 2018 revelou-se ainda mais im-
pressionante. Mais de 3,60 milhões 
de emplacamentos no total de todos 
os segmentos foram registrados no 
período, um incremento de 13,6% em 
relação a 2017. O percentual de cres-
cimento no ano anterior havia sido de 
míseros 1,3%.

É o segundo ano seguido com 
variação positiva, depois de quatro 
consecutivos de queda. Com avanço 

de 14,6%, os automóveis e comer-
ciais leves foram determinantes para 
o desempenho exitoso. Mas a maior 
alta percentual foi entre os cami-
nhões, com 46,8%. O segmento de 
transporte, inclusive, terminou 2018 
como líder de crescimento entre 26 
setores da indústria nacional.

O movimento também conta-
giou as montadoras, cuja produ-
ção evoluiu 5,1% com a fabricação 
de aproximadamente 2,88 milhões 
de unidades. Entre 2019 e 2022, a 
promessa é de investimentos de 

 MONtADORA       (EM UNIDADES)     MARKEt SHARE (%)

 GM 434.364 17,6

 VOLKSWAGEN 368.200 14,9

 FIAt 325.725 13,2

 FORD 226.437   9,2

 RENAULt 214.914   8,7

 HYUNDAI 206.667   8,4

 tOYOtA 200.116   8,1

 HONDA 131.592   5,3

 jEEP 106.945   4,3

 NISSAN   97.505  3,9

Fontes: Anfavea, Fenabrave e IBGE

CRESCIMENtO
DE

13,6%
EM UM

ANO

3.982.765
2015

3.174.598
2016

3.216.761
2017

3.653.499
2018

indústria automotiva indústria automotiva

2,88 MILHÕES
PRODUzIDOS EM 2018

VOLUME DE EMPLACAMENtOS (eM UNIdAdeS)

CONtRA 2,74 
MILHÕES DE 2017

VENDAS 
POR MARCAS
eNTRe AS PRINCIPAIS 
MONTAdORAS NO PAÍS, 
TOdAS AMPLIARAM O 
VOLUMe de UNIdAdeS 
COMeRCIALIZAdAS. 
A GM SUSTeNTOU A 
LIdeRANÇA. ALÉM 
de deTeR O MAIOR 
CReSCIMeNTO 
PeRCeNTUAL (35,0%) 
PeLO SeGUNdO 
ANO SeGUIdO, 
A VOLKSWAGeN 
ASSUMIU A SeGUNdA 
COLOCAÇÃO GeRAL. 
JÁ A ReNAULT  
AVANÇOU dUAS 
POSIÇÕeS NO RANKING

CHEVROLEt
ONIX

210.458
FORD

KA
103.286

HYUNDAI
HB20

105.506
VOLKSWAGEN

GOL
77.612

CHEVROLEt
PRISMA
71.735

OS 5 CARROS CAMPEÕES DE VENDA NO ANO (eM UNIdAdeS)

R$ 80 bilhões no Brasil. O aporte 
representa o dobro do último ciclo 
de quatro anos e acompanha a onda 
positiva gerada pela aprovação do 
programa Rota 2030.

Mas a vigorosa recuperação 
demonstra um setor maduro para 
enfrentar qualquer obstáculo, e que 
deve ganhar força com o programa 
de incentivo do governo paulista – 
pelo qual as montadoras poderão 
obter descontos no ICMS em troca 
de investimentos em expansão e 
novas fábricas.                                   n

AUtOMóVEIS + COMERCIAIS LEVES
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Os indicadores econômicos ampliaram a dispo-
sição das instituições financeiras para a libe-
ração de R$ 125,40 bilhões em financiamento 

de veículos. O resultado foi 24,1% superior ao de 2017. 
Como parte desse movimento, os juros aplicados pe-
las montadoras caíram um ponto percentual e chega-
ram a 17,8%, o menor índice em quatro anos. As taxas 
cobradas pelas instituições independentes também 
tiveram uma ligeira queda, atingindo 21,7%. O saldo 
das carteiras teve incremento de 18,1% e ultrapassou o 
patamar dos R$ 201,60 bilhões, sendo que R$ 198,20 
bilhões foram resultantes das operações de CDC. 

A lista de exigências para acessar o crédito 
permanece elevada, mas os dados são um sinal 

maiS reCurSOS e
noVos HoRizontEs

de alento para o setor e o cenário ganha contornos mais 
otimistas após duas importantes regulamentações. Uma 
delas avalizou a atuação das fintechs como Sociedades 
de Crédito Direto com possibilidade de aporte de 100% do 
capital estrangeiro. Outra expectativa reside na aprova-
ção do texto-base do cadastro positivo. O programa per-
mite que consumidores e empresas com pendências fis-
cais, tributárias e trabalhistas em dia pleiteiem linhas de 
crédito mais vantajosas.                 n

Fonte: Anef

crédito

RECURSOS LIBERADOS  
PELO SIStEMA 

FINANCEIRO NACIONAL  
(eM R$ e % SOBRe O ANO ANTeRIOR)

2018
125,4 BILHÕES

24,1%

2016
80,2 BILHÕES

9,9%

2017
101,1 BILHÕES

22,9% tAXAS DE jUROS AO ANO  
NOS BANCOS (eM %)

MONtADORAS 
17,8

INStItUIçÕES
INDEPENDENtES

21,7

SALDO DAS CARtEIRAS (eM R$ BILHÕeS)

2017 167,0
2018 198,2

CDC
2016 158,3

3,7

3,4

LEASING
4,4

170,7

201,6

tOtAL

162,7

mAiS CRéDitO 
pARA AS LOCADORAS
Para incentivar a baixa nas taxas de juros e aumentar a 
disponibilidade de crédito para financiamento de auto-
móveis, é preciso parar de responsabilizar os agentes fi-
nanceiros pelo pagamento de multas de trânsito e IPVA, 
eventualmente não pagos pelos tomadores do crédito.
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quem é quem
nas MontaDoRas
A indústria de aluguel de veículos vem se consolidando, cada vez mais, como o canal mais estratégico 

para que as montadoras de automóveis impulsionem suas vendas. As fabricantes mantêm, inclusive, 
equipes dedicadas a essa integração e relacionamento com o setor. Veja abaixo os contatos daqueles 

que podem  ajudar a renovar ou ampliar sua frota.                                                                                                                                  n

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 audi do Brasil Michelle Azevedo Superv. de Vendas Corporativas 11 3041-2827 11 95786-3528 michelle.azevedo@audi.com.br

 www.audi.com.br Eric Gorian Consultor de vendas Frotista 11 3041-2891 11 96855-8384 eric.gorian@audi.com.br

   

 Sorana audi Gabriela Mateus  Gerente de Vendas 11 2109-9092 11 96602-8558 gabriela.audi@sorana.com.br

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 FCa Fiat Chrysler  Marcelo Vieira Consultor de Vendas - Capital SP 11 4949-3854 11 98541-7372 marcelo.campos@fcagroup.com

 www.fiat.com.br  Carlos Reine Consultor de Vendas - Capital SP 11 4949-3855 11 98263-1955 carlos.reine@fcagroup.com

  Mario Antonio Vinha Consultor de Vendas - Interior SP 19 2136-2854 11-944738951 mario.vinha@fcagroup.com

  Pamela Grazioli Key Account VD - Capital SP 11 4935-3853 11 98263-2076 pamela.grazioli@fcagroup.com

  Kenji Wakimoto Key Account VD - Interior SP 31 2123-7668 31 99732-0471 kenji.wakimoto@fcagroup.com

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Ford Motor Company Leandro Borsari Superv. Vendas Diretas  11 94128-4185 lborsar1@ford.com

 www.ford.com.br  Jusley Marques  Consultor de VD - Gdes Locadoras  11 97364-0035 jmarqu51@ford.com

  Michelle Negri Consultora de VD  11 99677-6609 mnegri3@ford.com

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Honda automóveis Luiz Henrique Sanches Superv. Vendas Diretas 19 3864-7707 19 98181-6662 luiz_henrique@honda.com.br

 
do Brasil

 Leandro Camargo Consultor Comercial 19 3864-7721 11-98739-0056 leandro_camargo@honda.com.br www.honda.com.br  

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Kia Motors  do Brasil Ari Jorge Ger. Comercial 11 4024-8022 11 98109-9136 ari.jorge@kia.com.br

 www.kia.com.br  Dolirio Souza Menezes Consultor Comercial 11 4024-8017 11 94539-0683 dolirio.menezes@kia.com.br

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Mercedes-Benz Nivaldo Mattos Ger. Vendas Corporativas 11 4173-7978 11 99124-1790 nivaldo.mattos@daimler.com

 do Brasil Thiago Favilla Ger. Distrital de vendas - Automóveis 11 4173-6545 11 99896-0238 thiago.Favilla@daimler.com

 www. mercedes-benz. Robson Novaes Ger. Distrital de vendas - Automóveis 11 4173-6545 11 98964-9897 robson.novaes@daimler.com

 com.br  José Antonio Reche Ger. de vendas  - Caminhões 11 4173-6747 11 99610-5642 jose.a.reche@daimler.com

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 nissan do Brasil Antonio Alonso Ger. de Vendas Diretas   11 98346-5491 antonio.alonsojr@nissan.com.br

 www.nissan.com.br Douglas Torelli  Consultor de VD - Clientes Globais  11 97415-4322 douglas.torelli@nissan.com.br

  Kleber Olah Gonçalves Consultor VD - Capital SP  11 98664-4997 kleber.goncalves@nissan.com.br

  Marcelo Boucinha Consultor VD - Interior SP  51 99762-1549 marcelo.boucinha@nissan.com.br

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Volkswagen do Brasil Leonardo Tosello Ger. Executivo  Vendas Corp.  11 4347-4567 11 94185-4606 leonardo.tosello@volkswagen.com.br

 www.vw.com.br  Claudemir Santos Ger. Operações Vendas Corp. 11 4347-5151 11 98795-4499 claudemir.santos@volkswagen.com.br

  Fábio Ayudarte Superv. Operações - Vendas Corp. 11 4347-4553 11 98588-7504  fabio.ayudarte@volkswagen.com.br

  Gisele C. de Oliveira Superv. Vendas Corp. 11 4347-5263 11 99332-1475 gisele.oliveira@volkswagen.com.br

guia para aquisição de frota guia para aquisição de frota

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Chevrolet - general Guilherme Bianchi Ger. Divisional Vendas Diretas 11 4234-3136 11 97167-1873  guilherme.bianchijr@gm.com

 Motors do Brasil Eduardo Freitas Ger. Reg. de Vendas SP  11 94276-0712 eduardo.freitas@gm.com

 www.chevrolet.com.br Marcos Severino Ger. Reg. de Vendas SP 11 4234-5174  11 99652-3875 marcos.severino@gm.com

  Fredson A. Silva Ger. Reg. de Vendas SP 11 4234-7322 11 97552-5995 fredsonaraujo.silva@gm.com

  Ana Paula Rechi Ger. Reg. de Vendas - Interior SP  11 99952-7342 anapaula.rechi@gm.com

  Dario M. Guimaro Ger. Reg. de Vendas - Interior SP 15 3235-2613 15 99744-3201 dario.guimaro@gm.com

  Fabio Carvalho Ger. Reg. de Vendas - Interior SP 11 4234-4648 14 99858-5310 fabio.carvalho@gm.com

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Hyundai Motor Brasil Thiago Lemes Ger. Vendas Diretas 11 5186-7571 19 3373-0790 thiago.lemos@hyundai-brasil.com

 www.hyundai.com  Patricia Stival  Coord. de Vendas Diretas 11 5186-7584  patricia.stival@hyundai-brasil.com

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Renault do Brasil Raquel Ribeiro Ger. Vendas Diretas  11 2184-8204 11 99843-9555 raquel.ribeiro@renault.com

 www.renault.com.br Jonathas Costa Consultor de Vendas Grandes Contas 11 2184-8057 21 98145 5015 jonathas.costa@renault.com

  Maria Edvania Simoes Consultora Pro+ e Veículos Utilitários 11 2184-1090  11 98335-2071 maria.simoes@renault.com

  Vitor Sant’Anna Consultor VD - Capital e Litoral 11 2184-9409 11 98480-0029  vitor.santanna@rcibanque.com

  Valdemir Oliveira Consultor VD - Capital e Interior 11 2184-9409 11 98598-9720 valdemir.de-oliveira@renault.com

  Bruno Gonsales Consultor VD - Capital e Interior 11 2184-9409 62 99634-5601 bruno.gonsales@renault.com

  Isadora Freire Consultora VD - Interior 11 2184-9409 11 95071 8431 isadora.duro@renault.com

 

 itavema France Renault Luciano Pavan Gerente de Vendas Diretas 11 3647-1666 11 99733-4644 pavan@itavema.com.br

 Empresa Contato  Cargo  Telefone  Celular  E-mail

 Toyota do Brasil Leonardo Paiva Ger. Nacional de Vendas 10 4390-4000 11 95044-2749 lpaiva@toyota.com

 www.toyota.com.br Ricardo Ribeiro Ger. Vendas Diretas  11 4390-4000 11 94108-9886 rfribeiro@toyota.com.br

  Bruno Rincon Consultor Regional VD 11 4390-4000 11 99623-4276  jbruno@toyota.com.br   

  Murilo Golfetti Consultor Regional VD 11 4390-4709 11 96482-6912 mgolfetti@toyota.com.br
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equiPe REFoRçaDa
C om mandato até 2022, a diretoria do Sindloc-SP é composta por uma qualificada equipe de 16 execu-

tivos. Em comum, o grupo reúne profissionais com experiência corporativa ou trajetória empreende-
dora de sucesso, representando diferentes regiões do estado. Com visão mercadológica, eles atuam 

não somente na defesa dos interesses das empresas associadas, como também colaboram para agregar 
novas ferramentas em favor de uma indústria mais profissionalizada e inovadora.                               n

D E L E G A D O S  R E G I O N A I S  P O R  M A C R O R R E G I Ã O
jarbas josé dos Santos
Vale do Paraíba e Litoral

jeronimo Luiz Muzetti
Barretos

joão toquetão
Araçatuba

Marcelo Ribeiro Fernandes
Ribeirão Preto e São José do Rio Preto

diretoria

V I C E - P R E S I D E N t E S

P R E S I D E N t E

Eladio Paniagua

Paulo Hermas Bonilha juniorLuiz Antonio Cabral Paulo Miguel junior

C O N S E L H O  F I S C A L

Flavio Gerdulo Luis Carlos Godas Mônica da Mata Ceresa Paulo Gaba junior

josé Mario de Souza

D I R E t O R I A

Luis Carlos de Carvalho Pinto Lang

jeronimo Luiz Muzetti Marcelo Ribeiro FernandesLuiz Carlos Magalhães

Daniel Ribeiro Huss jarbas josé dos Santos
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O NOVO JEITO DE SE MOVER PELA CIDADE.

Na Fiat, associado SINDLOC tem
condições especiais na compra
do Fiat Mobi. Garanta o seu.

No trânsito, dê sentido à vida.

Maior 
desempenho*

O mais econômico 
da categoria*

Baixo custo 
de manutenção*

*De acordo com o selo CONPET, categoria Motores 1.0 Aspirados.
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É HORA DE
MOVIMENTAR
SUA EMPRESA.
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