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“aconfiança é contagiante. A falta dela também”. A máxima do escritor e ensaísta canaden-
se Michael O´Brien tem sido uma acompanhante fiel da trajetória do sindloc-sP. Mesmo 
quando assumimos um tom mais crítico, o que se tornou uma rotina com os últimos des-

governos do país, o que nos movia era a crença em um Brasil mais liberal, próspero e sustentável. 
E desta vez também não será diferente. 

Não se trata de otimismo chapa-branca, e sim uma reação natural ao clamor da sociedade por 
mudança, manifestado nas últimas eleições tanto na esfera federal como nas estaduais. Na condi-
ção de empresários, geradores de negócios e líderes de um setor estratégico, estamos preparados 
para não fazer dessa confiança uma onda passageira. E, a julgar pela formação dos novos ministé-
rios e do secretariado paulista, temos uma clara perspectiva de transformação. 

A equipe econômica do novo governo federal demonstra um compromisso explícito com o Es-
tado mínimo, eficiente nas funções que realmente são de sua competência e capaz de cumprir a 
regra que rege o mundo dos negócios – gastar menos do que arrecada. Esse é o caminho para a 
economia girar, sem ideologias, sem artificialismos e sem espetáculos de crescimento que, como 
todo e qualquer espetáculo, têm hora para acabar. 

Mais do que status, os nomes escolhidos para auxiliar o governador eleito João Doria têm qualida-
des reconhecidas pelo mercado e tendem a reforçar o papel de São Paulo como locomotiva da econo-
mia nacional e latino-americana. Cada área será conduzida por especialistas, com experiência para le-
var à administração pública as práticas de excelência e governança que adotaram na iniciativa privada.

Estamos diante de grandes oportunidades para acelerar a retomada econômica, conscientes de 
que isso requer um processo gradual, sem sobressaltos e sem improvisos. Porém, o horizonte que 
se abre nesse momento é muito mais amplo e promissor. A crise financeira, fiscal, previdenciária e de 
valores que corroeu o país nos últimos anos pode servir como aprendizado e contribuir para a queda 
de inúmeros paradigmas, sustentados por quem usa o poder a serviço de ambições particulares e de 
ideologias obsoletas. 

Corte de gastos não significa precarização de serviços. Privatizar não é entregar nosso capital. Fle-
xibilizar a legislação trabalhista não é desproteger o trabalhador, hoje desamparado por uma realidade 
que impede a produção de empregos. Deixar esses estigmas no passado é condição fundamental para 
o Brasil realmente destravar a roda. Que a polarização fique nas eleições, pois rigorosamente estamos 
no mesmo barco e devemos estar prontos para puxar os remos.

A evolução do setor de locação nos últimos anos, mesmo em meio a cenários nebulosos, é um 
indicativo dos rumos que podemos tomar. Com mobilização, inteligência de mercado, investimentos 
em inovação e, principalmente, confiança, mostramos nossa cara e nos tornamos ainda mais repre-
sentativos. É só isso que queremos para o Brasil, e não é pedir demais.

 
Abraços e um 2019 com o emblema da confiança!
eladio Paniagua
Presidente do Sindloc-SP

http://www.scritta.com.br/
mailto:piratininga@scritta.com.br
mailto:secretaria@sindlocsp.com.br
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RETOMADA
DA ECONOMIA 
Em COmPASSO DE ESPERA 
Desenvolvimento do cenário político-econômico está atrelado à 
aprovação da reforma da previdência e à força política da nova gestão

Ocenário econômico para 2019 apresenta aspec-
tos muito mais favoráveis após a eleição do pre-
sidente Jair Bolsonaro. Para Sergio Vale, econo-

mista-chefe da MB Associados e colunista do site da 
revista Exame, a tendência é que o novo governo dê 
continuidade a um ajuste significativo nas contas públi-
cas e ponha em prática reformas estruturantes. A cos-
tura entre política e economia torna-se ainda mais fun-
damental nesse novo governo. O entrevistado destacou 
ainda a relevância do setor de serviços para dinamizar a 
cadeia produtiva.

Qual é a exPectativa neste início de mandato 
do PResidente JaiR BolsonaRo? 

Neste momento, tanto a reforma da previdência 
como a tributária serão os dois centros de atenção na 
parte econômica. Das reformas microeconômicas 
que foram feitas no decorrer dos últimos anos, o ca-
dastro positivo é outro destaque, que ainda está nos 
trâmites finais e tende a diminuir o spread bancário no 

Brasil de forma significativa quando for implementa-
do. E é fundamental a capacidade política do novo go-
verno para executar essas reformas, principalmente 
a da previdência. 

e o Que esPeRaR dessa caPacidade Política?
O mercado, naturalmente, projeta uma convicção do 

governo em dar prosseguimento a uma reforma profun-
da e negociá-la por meio de uma estratégia política dife-
rente, sem o “toma lá, da cá”. Essa prática terá de ser 
testada, pois envolve uma mudança radical no modus 
operandi brasileiro. Uma reforma fundamental, que ne-
cessita de 308 votos na Câmara, exige um alinhamento 
político muito habilidoso.

Infelizmente não é uma reforma fácil, que se faz de 
forma trivial. Vários presidentes tentaram, colocaram 
propostas que não funcionaram ou, quando eram refor-
mas boas, acabaram não avançando. Mas com uma re-
forma bem delineada e uma costura adequada com o 
Congresso, podemos confiar nas mudanças.

o senhoR acRedita Que estamos caminhando 
PaRa a aPRovação ou ainda é um cenáRio muito 
neBuloso?

Esse cenário está diretamente atrelado ao teor da re-
forma. Acredito que o ministro Paulo Guedes apresentará 
uma proposta muito mais ampla e impactante do que a 
cogitada pelo próprio presidente. E é essencial que esse 
projeto não conviva com divergências entre as alas política 
e econômica e seja avalizado com convicção pelo presiden-
te Bolsonaro. É fundamental que o novo presidente siga 
esses passos e fortaleça sua relação com o Congresso. 

se a RefoRma foR aPRovada, o Que vem dePois?
Sendo aprovada a reforma, penso que teremos cresci-

mento ainda em 2019 e números mais exuberantes para 
apresentar no médio prazo. A economia tende a registrar 
alta acima do que vivenciamos nos últimos dois anos. 
Mas temos de lembrar também que o governo anterior 
assumiu uma casa muito desarrumada em 2016. Agora 
temos a política monetária muito bem equilibrada, a polí-
tica fiscal se acertando e um caminho aberto para a con-
tinuidade de reformas. Claro que teremos um tempo de 
espera em relação a investimentos estrangeiros, mas 
acredito que já no primeiro semestre teremos uma previ-
são. Mesmo sendo uma reforma completamente nova, 
que tem de passar pelas comissões da Câmara, acho que 
a primeira votação deva ocorrer até o fim de junho. 

e o cenáRio PaRa 2020?
Passado todo o processo de reforma da previdência, 

teremos um 2020 muito mais promissor para as mudan-
ças que o ministro Paulo Guedes está sinalizando, como 
diminuir a burocratização da economia brasileira, instituir 
uma reforma tributária, aumentar o processo de conces-
sões e privatizações. Os bancos públicos estão acompa-
nhando esse pensamento e já observamos os primeiros 
sinais de movimentação no setor de óleo e gás. Com a 
reforma da previdência posta em prática, conseguiremos 
crescer mais de 3% sem muita dificuldade.

caso a RefoRma não seJa aPRovada, 
o Que acontece?

Entraremos num cenário muito complicado de desa-
celeração da economia. Para começar, o governo des-
monta imediatamente, perde força e não consegue mais 
mudanças relevantes na parte fiscal. Isso faz com que a 
economia entre em choque novamente, com taxas de 

câmbio que tendem a subir, inflação que volta a acelerar e  
taxas de juros que se elevarão.

Acabamos de sair de uma megarrecessão, as em-
presas ainda estão muito frágeis, com altos índices de 
endividamento e sem plena recuperação do fatura-
mento, a não ser um ou outro segmento nos quais po-
demos observar um crescimento forte, como aconte-
ceu com o setor automobilístico. Esperamos que o 
Congresso tenha consciência e sensibilidade ao vislum-
brar esse cenário.

 
o setoR de seRviços teRá um PeRíodo melhoR?

O setor de serviços tem um peso maior na nossa 
economia, já representando 65%. No decorrer de 2018, o 
segmento começou a melhorar na sua oferta de cresci-
mento, enquanto a indústria já tinha dado sinais de reto-
mada desde 2016. Acredito que teremos um crescimen-
to de 2% neste ano, com um saldo líquido de contratação 
de emprego na casa de 800 mil pessoas.                                       n
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Quem: Sergio Vale 
detalhe: Economista formado pela Faculdade de 
Economia e Administração da Universidade de São 
Paulo (FEA/USP) e mestre em economia pela mesma 
instituição. Também obteve mestrado em economia 
pela Universidade de Wisconsin (EUA) e lecionou nos 
cursos de economia e administração das faculdades 
IBMEC-SP. Foi pesquisador da fipe, colaborador do 
jornal o estado de s. paulo, além de colunista do di-
ário de s. paulo, do Brasil econômico e da revista 
Época negócios. Hoje colunista da exame, ele faz 
parte do corpo técnico da mB associados há 15 anos, 
onde atua como economista-chefe desde 2006.
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m E R C A D O

PmEs Em DESTAquE NA 
OfERTA DE CRéDiTO
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DPVAT REDuziDO 
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Notícia generosa para o setor. O valor do seguro 
obrigatório DPVAT terá uma redução média de 63% 
para 2019, de acordo com o Conselho Nacional de Se-
guros Privados. O custo para veículos de aluguel cairá 
de R$ 41,40 para R$ 12, uma economia acima de 70%. 
Segundo nota do Ministério da Fazenda, a redução foi 
viabilizada pela arrecadação maior do que as neces-
sidades do fundo. O combate às fraudes e a conse-
quente diminuição dos sinistros também contribuí-
ram para a decisão. Atualmente, é pago anualmente 
pelo seguro DPVAT o montante de R$ 2 bilhões em 
indenizações e as reservas são suficientes para man-
ter essa redução no longo prazo.

A Desenvolve SP, agência de fomento ao crédi-
to vinculada ao governo estadual, desembolsou R$ 
463,5 milhões em operações de financiamento no 
ano passado. O valor representa um crescimento de 
31% na comparação com 2017, com destaque para 
as pequenas e médias empresas. Mais de R$ 50 
milhões foram destinados a empréstimos voltados 
para a inovação de produtos, processos ou serviços 
de companhias desse porte. Outro indicador rele-
vante: 80% do aporte total foi liberado para atender 
demandas do interior do estado, em especial das re-
giões de Araçatuba, Campinas, Ribeirão Preto e So-
rocaba. O setor de serviços recebeu em torno de R$ 
133,3 milhões. Para 2019, a instituição projeta um 
aumento da procura de linhas para investimentos e 
adequações a práticas socioambientais.

m E R C A D O

OS CARROS mENOS SEDENTOS

Uma relação baseada em dados do Programa Brasileiro de Etique-
tagem Veicular, mantido pelo Inmetro, apontou os carros que menos 
consomem energia por quilômetro rodado. Trata-se de uma importan-
te variável para orientar as locadoras de veículos e gestores que admi-
nistram processos de formação ou desmobilização de frota. Pela pri-
meira vez, figuraram na lista modelos elétricos – caso do Renault Zoe, 
que ostenta a liderança – ou mesmo híbridos como o Toyota Prius, o 
segundo colocado. A ordem no ranking foi definida com base na efici-
ência energética, que é o novo critério observado na tabela do IPI.

os dez mais econômicos do País

1º renault Zoe 32,2
2º  toyota prius 18,0
3º Volvo XC90 t8 17,6
4º ford fusion Hybrid 15,9
5º renault Kwid 15,2
6º Volkswagen move Up tsi 15,2
7º lexus Ct 200h 14,9
8º fiat mobi drive Gsr 14,9
9º peugeot 208 1.2 puretech 14,7
10º ford Ka se 14,6
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*Fonte: Inmetro (média de km entre cidade e estrada)

Posição marca/modelo consumo de energia (em km/l)
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PROSPERiDADE E 
DOiS DÍGiTOS À ViSTA
Montadoras projetam 
no setor de locação 
uma das âncoras 
para atingir o objetivo 
de crescer acima de 
10% em 2019

Mesmo sem ter total clareza 
sobre os rumos da política 
econômica e das relações 

exteriores no novo governo, a indús-
tria automotiva prevê ultrapassar a 
barreira de 10% de crescimento em 
2019. Para sustentar essa meta, di-
fundida pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), as montadoras posicio-
nam o setor de locação, literalmente, 
como um dos carros-chefes. 

Líder histórica em vendas diretas, 
com mais de 20% de representativi-

dade, a Fiat decidiu reforçar o portfó-
lio para as locadoras com modelos 
como a Grand Cherokee. “Agregamos 
qualidade ao segmento, que assu-
miu nos últimos anos a condição de 
protagonista, por causa da margem 
de crescimento a ser alcançada pela 
atividade de terceirização e também 
graças ao rent a car”, acredita Fabio 
Meira, diretor de vendas diretas. 

A nova versão do sedã Fiat Cro-
nos, que já foi sucesso em 2018, é 
outra aposta da marca, que celebra 
também a consolidação do Argo e 
do Mobi. “O mercado como um todo 
aprendeu a conviver com a instabi-
lidade, ao trabalhar sem excesso de 
estoques e definir minuciosamente 
os nichos de mercado”, avalia Meira.

A Chevrolet não fica atrás e defi-
ne o momento atual como o melhor 
em 93 anos de atividades no Brasil, 
fortalecido pela consagração do Onix 
como o modelo mais requisitado pe-
las vendas diretas – com mais de 15 
mil unidades à frente da concorrência 
– e o preferido do consumidor pelo 
quarto ano consecutivo. 

“Além disso, a retomada da con-
fiança do consumidor, a política de 
crédito e os investimentos em no-
vos produtos e tecnologias indi-
cam mais um ano de crescimento. 
Nossas projeções apontam para 
um mercado de 2,8 milhões de au-
tomóveis”, observa Marcelo Tezo-
to, diretor de vendas e distribuição. 
Para conquistar terreno no país, 

estão programados os lançamen-
tos do Cruze sedã e sport6, além de 
uma versão inédita do Equinox, inti-
tulado Midnight.

O otimismo é partilhado pela Re-
nault, que atraiu olhares de empresas 
na última edição do Salão Internacio-
nal do Automóvel, com um showroom 
dedicado a pessoas jurídicas. A mon-
tadora superou a casa dos 8,5% de 
market share e almeja chegar a 10% 
em até três anos, estimulada pelo 
crescimento superior a 20%. “Enquan-
to o Kwid manteve-se firme como 
nosso líder em vendas para locadoras, 
o Capture dobrou de volume e o Dus-
ter atingiu alta de 30%”, revela Rafael 
Garbosa, gerente de marketing.

  

iStock

novos e PRomissoRes PlayeRs
Apesar de tarimbada no varejo, 

a Kia ainda engatinha nas vendas 
diretas. Mas o resultado recorde de 
800 mil unidades comercializadas 
para esse setor em 2018 já serviu 
de injeção de ânimo e sinaliza o ca-
minho a ser seguido. “No volume 
total do ano, somando frotistas e 
público final, crescemos 42%”, co-
memora Ary Jorge Lemos, diretor 
comercial. Vitrine da fabricante sul-
-coreana, o Sportage foi o principal 
responsável por esse incremento 
e deve encabeçar a estratégia de 
estreitar vínculos com o mercado 
corporativo, como veículo para exe-
cutivos de níveis gerenciais e dire-

tivos. O Bongo, por sua vez, será a 
base para ganhar fôlego no seg-
mento de caminhões.

Com o objetivo de aumentar de 65 
para 100 a rede de lojas, a Caoa Chery 
torna-se outro promissor parceiro do 
mercado de locação. “Tanto que te-
mos como compromisso melhorar em 
10% a 15% os resultados de vendas 
diretas em 2019”, diz o CEO Márcio 
Alfonso. A nova fábrica de Anápolis 
(GO) servirá como polo para alavancar 
a produção dos seus SUVs, o Tiggo 5X 
e o Tiggo 7, além do Arrizzo5.

Na Nissan, a proximidade com a 
indústria de aluguel de veículos está 
atrelada a uma visão de futuro, an-
corada no conceito global Intelligent 

Mobility, “cujo 
propósito é pro-
porcionar aos 
clientes experi-
ências de condu-
ção mais emocio-
nantes, seguras 
e conectadas”, 
conforme Hum-
berto Gomez, dire 
tor de marketing. 

A nova versão do Kicks permite co-
nectar os aparelhos celulares com 
sistemas iOS e Android ao siste-
ma da Nissan, habilitando o uso de 
aplicativos e outras funcionalidades 
dos smartphones.

O novo ano promete para a 
indústria, com investimentos só- 
lidos, certeiros e bons frutos 
para as locadoras.      n
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CHEVROLET INVESTE EM GAMA DE LANçAMENTOS PARA 2019, 
INCLUINDO O NOVO CRUZE

FABIO MEIRA, DA FIAT, DESTACA O REFORçO DO PORTFóLIO PARA  
AS LOCADORAS, COM MODELOS COMO A GRAND CHEROKEE

KwID É APOSTA DA RENAULT PARA CHEGAR A 10% DE MARKET 
SHARE EM ATÉ TRêS ANOS

RESPECTIVAMENTE 
COM O KICKS E O TIGGO, 
AS ASIáTICAS NISSAN E 
CHERy PROJETAM 
APROXIMAçãO COM AS 
LOCADORAS

  COM O BONGO, KIA 
PLANEJA GANHAR 
CORPO NO SEGMENTO 
DE FROTAS DE 
CAMINHõESFo
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As turbulências não pegaram 
carona na indústria automo-
bilística em 2018. O volume 

de emplacamentos chegou à casa 
de 2,47 milhões de veículos, núme-
ro 13,7% superior ao desempenho de 
2017. A alta pelo segundo ano conse-
cutivo foi novamente ancorada pelas 
vendas diretas, que corresponderam 
a 63% do crescimento total e atingi-
ram participação de 43% – o equiva-
lente a 1,06 milhão de modelos. É a 
maior representatividade desse mer-
cado desde 2003. 

Parte considerável desse avan-
ço é atribuída a contratos fechados 
com locadoras e a movimentos de 
renovação de frota percebidos em 
alguns setores em razão da peque-
na melhora da atividade econômica. 
“Há alguns bons sinais na economia, 
a taxa de juros está em queda e nos-
sa balança comercial segue positiva. 
Se as reformas forem aprovadas, a 
confiança das empresas pode au-
mentar e estimular mais as vendas 
diretas”, projeta Antonio Megale, 

camPeões de audiência
De acordo com a Fenabrave, o 

Chevrolet Onix ocupou, pelo quarto 
ano consecutivo, a liderança folga-
da em vendas, com mais de 210 mil 
emplacamentos. O Hyundai HB20 e 
o Ford Ka protagonizaram uma inte-
ressante disputa pela segunda co-
locação, com vantagem final para o 
primeiro – 105 mil contra 103 mil. O 
Volkswagen Gol e o Chevrolet Pris-
ma sustentaram a quarta e quinta 
posições, respectivamente.

Se considerarmos os resultados 
por categoria de veículo, o Prisma foi 
o mais comercializado entre os sedãs 
compactos, seguido de perto pelo 
novato Volkswagen Virtus. O médio 
Jeep Compass foi o campeão entre os 
SUVs, e o Hyundai Creta desbancou o 
Honda HR-V da dianteira na venda de 
utilitários esportivos compactos.

PRodução
A performance do mercado in-

terno foi determinante também para 
incentivar o nível de produção de 

VENDAS DIRETAS IMPULSIONAM 
RECuPERAÇÃO DO SETOR

presidente da Anfavea. O segmento 
também recebe importante influ-
ência de aplicativos de mobilidade, 
como Uber e 99, com os quais, ali-
ás, a indústria de aluguel de veículos 
vem estreitando relações.

As vendas diretas já vinham ga-
nhando espaço como alternativa para 
que as montadoras atenuassem os 
custos de ociosidade das fábricas. Até 
2013, a participação média na comer-
cialização de veículos beirava os 25%. 
Mas a partir de 2014, com a crise ma-
croeconômica e uma profunda retra-
ção no consumo de carros zero-qui-
lômetro pelas pessoas físicas, esse 
mercado iniciou uma rota gradual de 
crescimento, ao oscilar para 28% até 
2015. O ano seguinte, porém, já re-
gistrava um salto de 33%. Em 2017, o 
índice foi para 39%. “A tendência é de 
continuidade dessa elevação, o que 
faz com que o Brasil se aproxime dos 
níveis dos Estados Unidos e da Eu-
ropa, atualmente em torno de 50%”, 
comenta Milad Kalume Neto, da con-
sultoria Jato Dynamics.  

Segmento registra a maior participação nos emplacamentos desde 2003 
e estimula também o aumento da produção pelo segundo ano consecutivo

“O Brasil está claramente 
num processo de 
recuperação e, agora, 
com um novo governo, 
esperamos a manutenção 
dessa rota”
antonio meGale 
PRESIDENTE DA ANFAVEA
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se assemelhe ao de 2013, quando o setor mantinha 26,5 
mil colaboradores a mais.

O mercado de caminhões, que tem atraído a atenção 
de alguns players do setor de locação, teve um impressio-
nante acréscimo de 46,3%. Das 76 mil unidades vendidas, 
uma parcela expressiva está relacionada ao crescimento 
dos modelos extrapesados voltados para o agronegócio. 
“O Brasil está claramente num processo de recuperação, 
e agora, com um novo governo, esperamos a manutenção 
dessa rota”, comenta Megale.                           n

2,88 milhões de exemplares, índice 6,7% maior que o do 
ano anterior. A fabricação doméstica aumentou 14,6%. O 
aumento só ficou abaixo do inicialmente projetado pelas 
montadoras em razão da queda nas exportações, espe-
cialmente para a Argentina, que concentra 70% das ope-
rações do gênero. Em meio a uma crise que deve perdurar 
neste ano, a entidade já prevê nova baixa, enquanto a de-
manda no Brasil tende a registrar elevação de 11,4%, com 
a marca de 2,86 milhões de unidades.

“Chegamos a essa perspectiva com base nas pre-
missas de que o PIB de 2019 deverá ficar entre 2,5% e 
3%, favorecido pelas condições de crédito e pela inflação”, 
destaca Megale. A ociosidade ainda está próxima dos 
40%, pois as fábricas estão preparadas para produzir até 
5 milhões de veículos por ano. “O lado positivo é que se 
precisarmos ampliar esse volume não serão necessários 
grandes investimentos. Na maioria dos casos, basta so-
mente abrir novos turnos ou postos de trabalho”, explica. 

A oferta de empregos, aliás, cresceu 1,7% e apre-
sentou evolução pelo terceiro ano consecutivo – foram 
abertas 2.176 vagas no período. No entanto, o dirigente 
entende que a inevitável adoção de novas tecnologias 
ligadas à indústria 4.0 impedirá que o número de vagas 

camPeões de emPlacamentos (em unidades)
1º Chevrolet onix  250.468
2º  Hyundai HB20 105.506
3º  ford Ka 103.286
4º  Volkswagen Gol 77.612
5º Chevrolet prisma   71.735
6º Volkswagen polo   69.584
7º renault Kwid   67.320
8º fiat argo   63.011
9º  Jeep Compass 60.284
10º  toyota Corolla   59.662

   ENQUANTO O CHEVROLET ONIX 
MANTEVE A LIDERANçA FOLGADA 
EM VENDAS, HyUNDAI HB20 ALçOU 
A SEGUNDA COLOCAçãO

Fonte: Fenabrave
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SiNAL ABERTO 
PARA A CONFIANÇA 

Acenos do poder 
público para mudanças 
e aquecimento da 
demanda retomam 
clima de otimismo no 
setor de locação

A maturidade para conviver 
com crises foi, seguramente, 
um dos maiores atributos de-

monstrados pela indústria de alu-
guel de veículos no decorrer dos úl-
timos anos. Mas, para 2019, o setor 
espera abandonar de vez esse ró-
tulo e fazer da incerteza uma mera 
lembrança. A sinalização de mudan-
ças por parte dos governos eleitos 
e o surgimento de uma demanda 
que estava reprimida retomaram 
o clima de confiança, com direito a 
promessa de novos investimentos. 
Mesmo sob diferentes realidades, 
empresários e executivos ouvidos 
pela Revista sindloc-sP foram unâ-
nimes na sensação de otimismo.
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A empresa passou a ter uma 
atuação mais enxuta após vender 
parte das operações para a então 
Locamerica, no fim de 2016. Porém, 
ganhou solidez ao concentrar seus 

negócios em dois nichos – a gestão de frotas, impulsionada especial-
mente por clientes do setor cervejeiro e farmacêutico, e o rent a car, 
fortalecido pela loja no Aeroporto Internacional de Viracopos, onde é 
a única locadora regional. O volume de 80 veículos saltou para 1.000 
em apenas dois anos e a receita cresceu 55% em 2018. “Para 2019, 
nós esperamos crescer até 50% e ampliar a frota em 10%”, projeta 
Schincariol. O executivo acredita no incentivo à mobilidade para re-
ter clientes, por meio da parceria com o aplicativo Turbi, e já está de 
olho na extensão desse serviço para o segmento de bicicletas. Outra 
aposta é a automatização dos processos de reservas, recurso lança-
do no segundo semestre que dispensa a necessidade de check-list.

claudio schincaRiol
DIRETOR DA MAGGI RENT A CAR

Com praticamente 100% da 
operação destinada a órgãos vin-
culados ao governo de São Paulo, 
Muzetti acredita em uma estag-
nação dos negócios nos primeiros 
60 dias de 2019, por causa dos 

compromissos iniciais da gestão com a redução dos gastos. “Mas 
nada que lembre o cenário de total imprevisibilidade dos últimos 
dois anos. Após esse período, os contratos de licitação tendem a 
ser reabertos, tanto que ampliaremos a frota para cerca de 130 a 
140 automóveis”, comenta. No entanto, o empresário ambiciona 
estender a atuação para prefeituras do estado, com foco na ter-
ceirização de veículos com motorista.

JeRônimo luiz muzetti
DIRETOR DA PANORAMA 
VEíCULOS

As dificuldades de 2017 e as 
incertezas de 2018 deram lugar à 
plena confiança depois da defini-
ção eleitoral. “Entre novembro e 
dezembro, registramos um con-
siderável aumento na procura de 

empresas e multinacionais por cotações para terceirizar frota”, revela 
Souza, cuja atuação está focada na região metropolitana e no Vale do 
Paraíba. Companhias de TI e engenharia, diante da perspectiva da re-
tomada de licitações para obras de infraestrutura pública, estão entre 
os potenciais clientes. O segmento de autopeças também promete 
aquecer os negócios. “Temos um modelo diferenciado e atraente para 
as empresas, pelo qual o carro passa a ser do cliente após o fim do 
contrato, uma espécie de leasing operacional”, destaca. A demanda 
em alta viabiliza o plano de chegar a 140 veículos até o fim de 2019. 
“Integramos uma indústria que totaliza 40% do faturamento das 
montadoras em São Paulo e arrecada R$ 8,7 bilhões em impostos. 
Estamos mostrando nossas fortalezas”, acredita.

José maRio de souza
DIRETOR DA JM & MARINA 
LOCADORA

O faturamento do terceiro tri-
mestre, 9% superior ao do mesmo 
período de 2017 e 18% acima do 
resultado do trimestre anterior, 
consolidou a expectativa promis-
sora da Maestro para 2019, quan-
do prevê incrementar a receita em 
35%. “Temos na diversificação um 
de nossos vetores, exemplificada 
principalmente pela locação de ca-
minhões, que já representa 10% do 
faturamento. É uma categoria com 
mais espaço para crescer e que 
favorece contratos de longo prazo 
– de quatro a cinco anos, em razão 
da maior durabilidade desses mo-
dais”, pontua Lewkowicz. Com a 
aquisição da Locacity, concretizada 
no fim do ano passado, a projeção 
é reforçar as operações de aluguel 
para pessoas físicas. “Queremos 
unir nosso know-how na terceiriza-
ção e o expertise da Locacity para 
difundir essa modalidade entre o 
público corporativo”, complementa. 
Novos horizontes também podem 
ser abertos com o investimento 
em carros elétricos para a alta ge-
rência das empresas.

faBio lewkowicz
CEO DA MAESTRO FROTAS
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“Em vez de incorporarmos 
mais veículos, desenvolvemos 
um programa de renovação que 
nos possibilitou manter uma fro-
ta mobilizada e financiada a juros 
mais baixos”, observa Montuo-
ri. No decorrer do ano passado, 

380 carros foram substituídos. Neste ano, a estratégia deve ser 
preservada, mas deverá ser acompanhada de um aumento de 
20% da frota. O crédito mais facilitado para pequenos empresá-
rios, uma das plataformas do novo Ministério da Economia, ajuda 
a respaldar essa iniciativa. “Além disso, a descentralização das 
empresas de telefonia criou um ambiente propício para o cresci-
mento de operadoras menores, que vêm recorrendo à terceiriza-
ção como alternativa”, complementa. 

faBio montuoRi
DIRETOR DA LOG ALUGUEL 
DE CARROS

Ampliar a frota para assegu-
rar o aumento da escala. Esse 
pensamento fez com que a Cle-
an Car mantivesse investimentos 
contínuos na aquisição de novos 
veículos, com incremento de 20% 
em 2017 e 22% no ano passado. 

“Em 2019, vamos aumentar em 20%”, crava Arminante, motivado 
pela recuperação do setor de construção civil, um dos carros-chefe 
da empresa. “A Lava-Jato trouxe implicações negativas para grandes 
companhias desse segmento, ao mesmo tempo em que incentivou a 
chegada de novos representantes, com porte menor, mas disposição 
para investir e uma cultura de terceirização bem solidificada”, consta-
ta. Outra expectativa positiva da locadora reside na comercialização 
de seminovos, “uma atividade com boa liquidez e retração zero”.

eduaRdo aRminante
SóCIO DA CLEAN CAR

Mesmo diante das incertezas 
políticas e macroeconômicas, a 
empresa celebrou a renovação 
de todos os contratos de tercei-
rização em 2018. O crescimento 
de 10%, porém, esteve abaixo da 
meta. “Mas, com o fim do proces-
so eleitoral, já fomos procurados 
para ingressar em concorrências 
do setor privado, o que nos incen-
tiva a firmar uma meta de fatura-
mento 30% superior”, antecipa. A 
competição acirrada com grandes 
players, que poderia consistir em 
um entrave para a Lead, tem sido 
enfrentada com a marca da per-
sonalização. “Tomamos a decisão 
de simplificar os contratos e des-
burocratizar processos cotidia-
nos de gestão, o que nos ajudou 
a criar mais vínculos com clientes 
e fidelizá-los”, ressalta.

mônica da mata
DIRETORA COMERCIAL DA LEAD 
LOCADORA DE VEíCULOS

O caminho para a aceleração parece pavimentado e o setor bus-
ca exibir muito mais atributos nesse novo ano.          n

segurototal.com.br

entidade parceira

ST CORRETORA DE SEGUROS:
PRÊMIO CORRETORA PREMIUM BEST 2018  

DESTAQUE NACIONAL EM 

ATENDIMENTO E SERVIÇOS 

EM SEGUROS DE AUTOMÓVEL.

http://segurototal.com.br/
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dimento em uma única plataforma, 
60% revelam que não promovem essa 
estratégia. “Um programa de omni-
channel garantiria a fluidez da jorna-
da do cliente, o que permite que ele 
alugue o veículo ou contrate qualquer 
outro serviço de uma locadora a qual-
quer hora, em qualquer lugar e pelo 
meio que considerar mais interessan-
te e conveniente naquele momento, 
sem nenhuma perda caso migre de 
um canal para outro no processo da 
compra”, ressalta.

A rota para conquistar o cliente 
está aberta. Resta fazer com que as 
boas ideias saiam do discurso e a tec-
nologia assuma espaço definitivo na 
agenda das empresas.         n

CONSumiDOR       NO CENTRO.  
E AS 
EMPRESAS?
Com investimentos em alta, mas ainda sem satisfazer o cliente, gestão do 
atendimento deve dar o tom às estratégias de negócios para 2019

“Temos de aprimorar a experi-
ência do cliente.” Essa frase 
deve fazer parte do seu plano 

de metas e compõe a programação de 
muitos seminários, mas você já ouviu o 
cliente para saber se está no caminho 
certo? A startup Octadesk e a consul-
toria MindMiners fizeram esse ques-
tionamento e revelaram um grande 
paradoxo. Apesar de quase metade 
das empresas brasileiras ter ampliado 
os investimentos na comunicação com 
o público no ano passado e acreditado 
que melhorou nesse quesito, o consu-
midor entende que o atendimento é 
mediano ou mesmo ruim. Corrigir esse 
descompasso pode ser um diferencial 
competitivo para 2019.

Segundo a pesquisa, que envolveu 
380 executivos e 500 consumidores 
de todas as regiões do país, 49% das 
companhias ampliaram a destinação 
de recursos para essa área – 10% a 
mais do que em 2017. Outros 22%, ao 
menos, mantiveram os investimen-
tos. No entanto, a diferença de per-
cepções impressiona. Enquanto 63% 
dos gestores acreditam que o atendi-
mento prestado é bom ou muito bom, 
22% dos clientes avaliam o serviço da 
mesma maneira.

“Não adianta só investir em cam-
panhas e não conseguir reter o con-

sumidor. As companhias brasileiras 
precisam ter um olhar clínico de como 
entregar melhor e perpetuar essa re-
lação”, argumenta Rodrigo Ricco, pre-
sidente da Octadesk. O fato de 48% 
das empresas ainda não monitorar o 
desempenho dos profissionais envol-
vidos na gestão do atendimento pode 
ser um obstáculo para mudar essa rea-
lidade. Outra barreira: 52% não estipu-
lam metas claras para os funcionários.

Para o consultor, uma das saídas 
para reverter o quadro reside nos ca-
nais de contato. Do total de entrevis-
tados, 60% mantêm um atendimento 
multicanal. Porém, quando indagados 
sobre a centralização desses pontos 
de contato e do histórico de aten-
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Visões bem distorcidas
A total divergência de percepções entre empresas e consumidores 

quando o assunto é gestão do atendimento expõe as dificuldades  
das companhias para cativar seus clientes de fato

* Fonte: Octadesk e MindMiners
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NOVOS HORizONTES  
COM A MARCA DA MUDANÇA 

Pesquisa detecta otimismo da iniciativa privada com o novo governo, 
que pede reformas, fomento à inovação e qualificação profissional

Logo após a definição do pro-
cesso eleitoral, a Deloitte 
consultou empresários e exe-

cutivos de 826 organizações, com 
o objetivo de identificar as expec-
tativas em relação ao novo gover-
no e ao ambiente de negócios em 
2019. O resultado demonstrou ele-
vado grau de confiança – 94% dos 
entrevistados acredita que a ges-
tão pública será capaz de cumprir, 
parcial ou totalmente, as agendas 
consideradas estratégicas pela ini-
ciativa privada.

A pesquisa agregou 32 seg-
mentos da economia e companhias 
que, juntas, movimentam R$ 2,8 
trilhões e representam 43% do PIB 
nacional. A perspectiva positiva é 
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ratificada pelo percentual de exe-
cutivos que confirmaram a intenção 
de realizar novos investimentos 
ainda neste ano – 97%. A projeção 

de aumento nas vendas já em 2019 
é cogitada por 69%, enquanto 16% 
acreditam que ao menos manterão 
o desempenho de 2018.

Em relação ao papel do Executivo 
eleito, 93% entendem que deve ser 
priorizada a reforma tributária. As 
reformas da previdência e política 
foram mencionadas por 90% e 80%, 
respectivamente. “Esses índices res-
saltam a compreensão dos empresá-
rios sobre a influência de mudanças 
de alto valor agregado para propor-
cionar resultados à sociedade”, analisa 
Othon Almeida, sócio-líder de desen-
volvimento de mercado da Deloitte.

Na parte de gestão pública, o 
combate à corrupção e o ajuste nas 
contas destacaram-se, respectiva-
mente, com 62% e 61% das respostas 

selecionadas. Outros pontos relevan-
tes incluem a necessidade de estímu-
lo à geração de empregos, crucial para 
alavancar o consumo e a produção.

menos BuRocRacia,  
mais emPReGos

Os executivos reforçaram ain-
da a importância de contribuir para 
aprimorar os modelos de parceria 
público-privada (52%), ampliar a ofer-
ta de crédito (51%) e melhorar os pro-

cessos de abertura e 
fechamento de em-
presas (48%). Também 
para 48%, é essencial 
o estímulo tributário à 
transformação digital, 
a projetos de inovação 
e à qualificação pro-
fissional. Esse último 
item, aliás, ocupa a ter-
ceira posição no topo 
de investimentos pre-
ferenciais das empre-
sas, ao ser citado por 
49% da amostra total.

Ações para aumentar o número de empresas no mercado de capitais, ampliar e desconcentrar as negociações30%

Investir na melhoria do processo de desembaraço aduaneiro27%

Rever a política de concorrências públicas para facilitar e ampliar a participação de empresas30%

Rever as políticas de produtos importados para que atendam às mesmas especificações de qualidade, bem como 
às regulamentações ambientais e sociais, exigidas dos produtos nacionais30%

Rever a política de registro de patentes nacionais30%

52%

Melhorar e 
ampliar as Parcerias

Público-Privadas
(PPPs)

51%

Ampliar 
a oferta

de crédito
às empresas

48%

Investir na melhoria
dos processos

de abertura
e fechamento
de empresas

48%

Mais incentivo para
que as empresas se

adaptem aos conceitos
da Indústria 4.0 e

da transformação digital

48%

Mais incentivos
tributários para

programas, pesquisas
e projetos

de inovação

Medidas mais estratégicas para estimular a atividade empresarial

Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu

“A qualificação do profissional 
brasileiro e a busca de competitivi-
dade em tempos de transformação 
tecnológica acelerada são fatores de 
preocupação que emergem clara-
mente desse estudo”, pontua Othon 
Almeida. Por essa razão, 47% dos 
entrevistados afirmaram que preten-
dem ampliar o quadro de funcionários 
e colaboradores – no estado de São 
Paulo, o percentual atinge 50%. Ou-
tros 46% preservarão o número atual, 
com ou sem substituições. E, mesmo 
entre os 7% que planejam reduzir a 
folha, a razão principal está na robo-
tização e automação dos processos.

“As empresas vão investir sig-
nificativamente na força de traba-
lho, para que ela possa se adequar 
a esse momento de transforma-
ção”, conclui Almeida. Mais do que 
maturidade para entender o papel 
do Estado e reivindicar mudanças 
consistentes, o empresariado reve-
la um novo olhar sobre o mundo dos 
negócios e um compromisso com 
pessoas e com o país.                    n

Confiança em alta
O novo governo será capaz de cumprir as

prioridades escolhidas pela iniciativa privada?

38%

56%

4% 

2% 

Sim

Parcialmente

Não

Não sei
responder

Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu

Revisão da regulação da internet e dos canais digitais36%

Revisão da legislação ambiental14%

Revisão dos marcos regulatórios de exploração de recursos naturais14%

Revisão de tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário11%

Revisão das regras de financiamento de campanhas eleitorais8%

Revisão da política de preços dos derivados de petróleo8%

Revisão das leis trabalhistas6%

93%

Reforma
tributária

90%

Reforma
previdenciária

80%

Reforma
política

Prioridades para o próximo governo

Aumentar o quadro de funcionários 47%

Expectativas sobre o quadro
de funcionários em 2019

Manter o quadro de funcionários com substituições 32%

Manter o quadro de funcionários sem substituições 14%

Diminuir o quadro de funcionários 7%

 46% – Decorrência de robotização
e automação de processos +
substituição por funcionários 
melhor qualificados

Fonte: Deloitte 
Touche Tohmatsu

Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu
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Quando se fala em abrir um ne-
gócio próprio, as franquias 
sempre são as opções que en-

volvem menor risco. Para quem já é do 
ramo, então, é uma excelente alter-
nativa para quem busca expandir no 
mercado em praças ainda não explo-
radas. Além disso, trata-se de um mo-
delo já formatado, testado e aprovado, 
eliminando erros iniciais na gestão e 
na operação do empreendimento.

E as franquias de locação de veí-
culos estão em alta e podem ser uma 
aposta viável e com boa rentabilidade. 
O segmento de serviços automotivos 
– que inclui as empresas de locação 
de carros, oficinas mecânicas, reven-
das de peças, vistoria veicular, mo-
nitoramento de veículos a distância, 
entre outras – apresentou um cres-
cimento de 2,7% no acumulado dos 
últimos 12 meses.

“Em nossas pesquisas para 
apurar o resultado de vários seg-

DESTINO
fRANCHiSiNG

mentos, observamos que as loca-
doras foram as principais respon-
sáveis pelo crescimento do setor 
automotivo no terceiro trimestre, 
apresentando uma alta de 1,20%, 
conquistando uma posição relevan-
te no mercado de franquias”, relata 
Vanessa Bretas, gerente de inteli-
gência de mercado da Associação 
Brasileira de Franchising.

E, para 2019, as perspectivas são 
ainda melhores em razão da definição 
do cenário político, dando fim às incer-
tezas de que rumo o país iria tomar. 
“O investidor consegue, por meio do 
sistema de franchising, atingir merca-
dos distantes, de outras regiões”, diz 
Vanessa. Segundo ela, o franqueado, 
além de investir seus recursos no em-
preendimento, também contribui com 
sua experiência e entendimento do 
mercado local, tendo total interesse 
em fazer dar certo e ser bem-sucedido.

O investimento para quem de-
seja abrir uma franquia de aluguel 
de carros varia de acordo com o 
tipo de suporte contratado ou do 
material disponibilizado. “Dentro 
de nossas empresas associadas 
nesse ramo, partimos de uma ex-
pectativa de investimento mínimo 
e máximo, que depende da ban-
deira. Pode oscilar de R$ 130 mil a 
R$ 850 mil”, finaliza.                   n

As locadoras de 
veículos foram as 
principais responsáveis 
pelo crescimento do  
setor automotivo  
de franquias
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“O investidor 
consegue, por 
meio do sistema de 
franchising, atingir 
mercados distantes, 
de outras regiões”
vanessa BRetas 
ASSOCIAçãO BRASILEIRA DE FRANCHISING

investimento  
mínimo total:  R$ 130.000

investimento  
máximo total:  R$ 850.000

 Quanto investiR  
 PaRa aBRiR uma 
fRanQuia de aluGuel
de veículos?

Bi
gs

to
ck

D
iv

ul
ga

çã
o




