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“Oque somos é consequência do que pensamos”. A máxima do sábio Dalai Lama re-
sume com exatidão a evolução da indústria de aluguel de veículos no decorrer dos 
últimos anos. A despeito das incertezas da economia, o setor teve a sagacidade 

para compreender as mudanças comportamentais de empresas e consumidores, que dita-
ram os movimentos recentes da cadeia automotiva. Assumimos e fizemos valer a missão de 
atuar como protagonistas. E não somos apenas nós que atestamos essa realidade. 

Especialistas do mercado financeiro têm sido enfáticos ao destacar a pujança do seg-
mento e seu completo descolamento do ambiente de negócios do Brasil. Um relatório do 
BTG Pactual enviado a clientes no fim de setembro ajudou a confirmar essa percepção. “As 
taxas de crescimento permanecem muito fortes, dissociadas da atividade econômica lenta 
do Brasil, e os spreads de capital de retorno continuam a se expandir, impulsionados pela 
alavancagem operacional, preços saudáveis e taxas mais baixas”. A recomendação para in-
vestidores é muito clara: não compre carros, e sim ações das empresas do setor.

Mas a visão otimista não se restringe aos grupos com capital aberto. O Credit Suisse es-
tima que o mercado de locação de veículos passará de um total de 396 mil carros no fim de 
2018 para uma frota próxima dos 945 mil na próxima década. Segundo a análise da institui-
ção, a demanda proporcionada por motoristas de aplicativos, notadamente o Uber, deve ser 
um dos principais motores desse incremento. A tendência é que o número de profissionais 
nessa atividade se mantenha elevado mesmo após uma eventual retomada da economia, 
pela garantia de renda maior que o salário mínimo e pela jornada mais flexível.

As avaliações, inclusive, afastam os riscos de uma concorrência mais elevada por parte 
das montadoras, que iniciaram investimentos em locação como alternativa de receita. Para 
os analistas, é difícil replicar as vantagens competitivas que as locadoras já possuem, por 
ter maior escala e uma rede de clientes consolidada.

Essa incursão das fabricantes, na prática, demonstra quão promissora e atual é a ativida-
de de aluguel de automóveis. Esse é o resultado de um trabalho incansável e cultivado dia-
riamente por empreendedores movidos não apenas por feeling e conhecimento de mercado. 
É uma razão, em particular, que nos sustenta no caminho do protagonismo e foi explicada 
por Steve Jobs da maneira mais sucinta e precisa possível. “Para se ter sucesso, é necessário 
amar de verdade o que se faz”.

 
Abraços
Eladio Paniagua
Presidente do Sindloc-SP
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OLHO NO FUTURO,     
MAS PRESENTE À DERIVA

Palavras como disrupção e rup-
tura dão o tom aos discursos 
dos principais executivos e lí-

deres do setor automotivo. Ainda as-
sim, uma fatia considerável de forne-
cedores do segmento – autopeças, 
tecnologia e softwares, entre outros, 
– trabalha apenas para atender às 
necessidades prementes das monta-
doras, sem investir em novas frentes 
de atuação para manter o negócio 
relevante. Resultado: toda a cadeia 
de serviços, na qual se incluem as 
locadoras, é comprometida e o pen-
samento inovador fica na teoria. A 
análise é de Marcelo Leite, diretor de 
negócios da Ipsos, responsável por 
um estudo com 408 profissionais em 
parceria com o Automotive Business.

QUAiS SÃO OS ObSTáCULOS 
EfETivOS PARA A iNOvAÇÃO  
SE TORNAR REALiDADE?

Para 33% dos entrevistados, a ne-
cessidade excessiva de gerar resulta-
dos no curto prazo é o maior obstácu-
lo para esse processo. E o porcentual 
sobe para 40% entre os diretores de 
área. A lista dos entraves inclui es-
cassez de recursos, falta de incentivo 
governamental e clientes fechados 
para novos formatos. Mas se consi-
deradas as novas tecnologias e a mo-
bilidade, as empresas mostraram-se 
mais preparadas – 49% indicaram ter 
soluções para a eletrificação dos car-

componentes que antes tinham mais foco no mercado de 
reposição e passaram a disputar contratos com  montado-
ras e competidores de outros segmentos. 

E COMO O CONSUMiDOR ESTá  
iNSERiDO NESSE PROCESSO? 

Os últimos anos foram marcados por mudanças con-
sistentes no interesse do consumidor. Podemos destacar 
a menor participação dos carros hatchback no mercado 
brasileiro e, em contrapartida, a ascensão dos utilitários 
esportivos. Há também evoluções tecnológicas, como o 
aumento das vendas de automóveis com câmbio automá-
tico, o que reduz a demanda por componentes para trans-
missões manuais. Porém, essa transformação na jornada 
ainda não é levada em consideração como deveria. 

O QUE DEvERiA SER fEiTO PARA  
CONQUiSTAR ESSE PúbLiCO? 

As empresas deveriam desenhar novas soluções de 
modo a personalizar a oferta. Ao adotarem como parâ-
metro as plataformas de transporte, seus usuários só 
querem se deslocar com conforto, ar-condicionado e, 
eventualmente, carregar o celular. Será que o fornecedor 
não pode propor uma alternativa de baixo custo pensan-
do em melhorar essa experiência? Eliminar o vidro elétri-
co do banco traseiro do carro, já que ele nunca é aberto? 
Inserir uma entrada USB para o smartphone e um módulo 
com internet wi-fi? A montadora, ou mesmo a locadora, 
poderia disponibilizar determinado modelo com configu-
ração especial justamente para utilização nesses aplica-
tivos, concebido com a colaboração dos fornecedores.
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EM RESUMO, QUAiS OPORTUNiDADES SÃO  
viSTAS COMO MAiS PROMiSSORAS?

Mais da metade (51%) dos entrevistados entende que 
os nichos mais potenciais são os sistemas e tecnologias 
de conectividade, seguidos por soluções para carros elé-
tricos. Novas interfaces de relacionamento com o con-
sumidor aparecem em terceiro lugar, à frente de servi-
ços e soluções de mobilidade. Assim, a cadeia produtiva 
segue focada em soluções tecnológicas para o veículo, 
sem analisar o ecossistema cada vez mais complexo que 
se forma em torno dele. Em tempos de disrupção, mui-
tas corporações trabalham de maneira ainda bastante 
reativa. A questão é que já faz algum tempo que a trans-
formação da indústria automotiva não é puxada apenas 
pelas fabricantes de veículos. Para acompanhar o ritmo 
e permanecer no mercado, será essencial olhar além das 
entregas que fazemos hoje.                                                 n  

Em tempos de ruptura na cadeia automotiva, estudo aponta que parte  
das empresas ainda cria soluções restritas ao modelo tradicional

ros e 43%, para veículos conectados. 
Nesse aspecto, no entanto, também 
chama a atenção que 23% sinaliza-
ram que a tendência não é relevante 
para o negócio. 

MAS PODEMOS CONSiDERAR 
ALgUM fATOR MAiS RELEvANTE 
PARA iMPEDiR A iNOvAÇÃO? 

Nos últimos anos, além da gera-
ção de receitas, a grande dificuldade 
da indústria foi a competição com 
novos players e a inadequação da 
oferta de produtos e serviços com a 
demanda da cadeia de valor. O enten-
dimento da relevância da inovação é 
essencial para o sucesso das empre-
sas automotivas. Afinal, o aumento 
do faturamento é sempre consequ-
ência de uma boa entrega, de uma 
proximidade do cliente. Porém, 42% 
declararam que perderam algum for-
necimento recentemente porque a 
solução que entregavam tornou-se 
obsoleta e deixou de ser importante.  

TENDêNCiAS CONSOLiDADAS 
E MAiS ACESSívEiS, COMO O 
COMPARTiLhAMENTO,  
NÃO PODERiAM SER MAiS 
AbRAÇADAS PELO MERCADO?

Quando falamos de mudanças 
mais relacionadas ao comporta-
mento do consumidor, a falta de 
interesse é ainda mais clara – 38% 
dos respondentes apontaram que o 

compartilhamento não é relevante. A 
cadeia de fornecedores está se mo-
vimentando fortemente para ofere-
cer soluções para carros elétricos, 
um mercado que nem sequer existe 
de forma consistente no Brasil. Mas 
o uso de sistemas compartilhados 
e de mobilidade é uma realidade, o 
que contribuiu, inclusive, para o ex-
pressivo crescimento das vendas 
diretas a locadoras. O Uber, mesmo 
sem ter a propriedade dos carros, 
controla uma das maiores frotas do 
mundo. É como se o segmento não 
estivesse enxergando uma enorme 
oportunidade. 

É POSSívEL MUDAR ESSA 
REALiDADE NO CURTO PRAzO?

Quando olhamos para o volume de 
respondentes que disseram ter perdi-
do projetos e para as preocupações, 
fica claro que há uma inadequação na 
oferta de produtos e serviços por par-
te da cadeia produtiva. Existe alguma 
dificuldade para identificar as deman-
das quando elas não vêm claramente 
dos clientes nem das montadoras, 
mas ao menos elas já são perceptí-
veis, o que pode ajudar a acelerar uma 
mudança de pensamento. Outro as-
pecto que impõe maior capacidade de 
competição das companhias tradicio-
nais é a crescente atração de novas 
empresas para o mercado automoti-
vo brasileiro, incluindo fabricantes de 

No fim do primeiro semestre deste ano, Marcelo Pe-
reira passou a comandar a diretoria de negócios da 
Ipsos Brasil, com a tarefa de liderar os projetos de 
avaliação da excelência de serviços e produtos. Ele 
assumiu o cargo respaldado por 23 anos de experiên-
cia no segmento automotivo, com vivência internacio-
nal em mercados como Argentina, Colômbia e França. 
Na indústria, já exerceu as funções de gerente de lo-
gística na Renault do Brasil e de gerente geral de qua-
lidade para a América Latina na PSA Peugeot Citroën.
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J U S T I Ç A

APROPRIAÇãO INDébITA 
é cRIME, DIz ccJ

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) aprovou o Projeto de Lei nº 2735/19, que torna crime 
a apropriação indébita no aluguel de veículos, com pena de 
reclusão de dois a sete anos e multa. Práticas de esteliona-
to também serão passíveis de penalização financeira e pri-
são, de dois a oito anos. A proposta foi aprovada na forma 
do substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Júnior 
Mano (PL-CE), ao texto original do parlamentar Juninho do 
Pneu (DEM-RJ). Estão ainda previstas qualificadoras no caso 
da apropriação, que poderão elevar a pena em 1/3. Agora, o 
projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.

D
iv

ul
ga

çã
o

I N D Ú S T R I A

TOP 5 DOS EMPlAcAMENTOS
O resultado acumulado de emplacamentos até outubro, 

anunciado pela Fenabrave, já sinaliza quais serão os veículos 
campeões de venda do ano – e que devem nortear as estra-
tégias das locadoras a partir de 2020. Com 200.588 unidades 
emplacadas, ninguém mais tira do Chevrolet Onix a liderança 
geral, pelo quinto ano consecutivo. Resta saber quem vai le-
vantar o troféu de segundo colocado. Por enquanto, o Ford Ka 
(com 86.443 unidades) tem ligeira vantagem sobre o Hyundai 
HB20 (com 85.861 emplacamentos). O Renault Kwid firmou-
-se na quarta colocação, com 70.935, seguido pelo Chevrolet 
Prisma (69.673 unidades).

M E R c A D O

cRéDITO ExTRA NA PISTA
Os mais recentes balanços dos bancos mostram que 

as modalidades de crédito para veículos exibem cresci-
mento significativo nos últimos 12 meses até setembro. 
No Itaú, o saldo de financiamento automotivo aumentou 
18%, para R$ 18 bilhões, ante R$ 15,2 bilhões em setem-
bro de 2018. Em instituições menores, como o Banco 
Pan, parceria do BTG Pactual e Caixa Econômica Federal, 
o avanço foi de 26%, o que totalizou R$ 8,2 bilhões. Se-
tembro, aliás, registrou uma liberação expressiva de R$ 
115,6 bilhões – montante 28,5% superior ao de agosto, 
de acordo com a Associação Nacional das Empresas Fi-
nanceiras das Montadoras (Anef).Bi
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SISTEMAS DE 
MONITORAMENTO

OTIMIZAÇÃO DE FROTASSUPPLY CHAIN
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Amudança de hábitos dos con-
sumidores, com foco no uso 
em detrimento da propriedade 

do automóvel, começa a despertar as 
montadoras para um nicho não ex-
plorado até então. À procura de novas 
fontes de receita, importantes indús-
trias em atuação no país apostam na 
diversificação de serviços e ensaiam 
a entrada no segmento de locação. 
O resultado ainda é uma incógnita, 
mas esse movimento poderá se tor-
nar uma tendência e posicionar as fa-
bricantes como concorrentes de seu 
principal mercado consumidor?  

Em setembro deste ano, a Toyo-
ta deu início à operação de aluguel 
de modelos para pessoas físicas, por 
meio de sua rede de concessionárias e 
com possibilidade de locação por hora. 
O serviço está disponível em 12 reven-

NOVA cONcORRÊNcIA NO  
RADAR?
Em busca de novas 
receitas, montadoras 
começam a investir  
na locação de parte  
de suas frotas
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VW, QUE Há DOIS ANOS MANTÉM A LOCAçãO DE CARROS, ESTENDEU 
AGORA A OPERAçãO PARA AS MODALIDADES CAMINHãO E ôNIBUS

agora com as modalidades caminhão 
e ônibus, em caráter experimental. 
A próxima etapa prevista é a locação 
para pessoa física.

“Inicialmente destinaremos a ope-
ração para um grupo de controle. Va-
mos oferecer a locação para funcioná-
rios de empresas, muitas delas 
parceiras nossas”, observa Rodrigo 
Capuruço, diretor do Volkswagen Fi-
nancial Service. A Fleet deve encerrar 
o ano com frota de 10 mil carros. Uma 
de suas principais clientes é a Kovi, 
que realoca os veículos para motoris-
tas de aplicativos. A startup, aliás, fir-
mou recente parceria com as locado-
ras associadas ao Sindloc-SP.

A General Motors projeta também 
ingressar nesse segmento, por meio 
de seu banco, mas focará a atuação 
em frotas corporativas. O presidente 
da empresa, Carlos Zarlenga, é taxati-
vo ao afirmar: “Não vamos competir 
com as locadoras”. A Nissan é outra 

companhia a estudar essa alternativa. 
O gerenciamento de frotas é uma das 
apostas do setor. A PSA Peugeot Ci-
troën iniciou teste com um serviço 
chamado de Connect Fleet, direciona-
do a todas as marcas de veículos. Ope-
ra por telemetria e é o primeiro da divi-
são global de mobilidade do grupo, a 
Free2Move, a ser introduzido no país.

Uma tendência
Ricardo Bacellar, consultor líder 

da KPMG para a área automotiva, 
prevê dificuldades para as montado-
ras em razão do atual cenário da in-
dústria de aluguel de veículos no 
Brasil. “As locadoras apresentam re-
sultados financeiros maravilhosos, 
enquanto as montadoras operam 
com margens espremidas”, acredita. 
No entanto, o especialista reitera 
que a concorrência é uma possibili-
dade concreta, pela busca das mon-
tadoras por acessar novas receitas. 

“Não vamos competir 
com as locadoras”
CARLOS zARLENgA, PRESIDENTE DA GM, QUE 
TAMBÉM ESTUDA INGRESSAR NO SEGMENTO
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das e chegará a 60 até o fim do ano, 
distribuídas por seis capitais, incluin-
do São Paulo, e pelo interior paulista. 
O Brasil é o segundo país da América 
Latina a ter esse modelo implementa-
do, já em funcionamento na Argentina 
desde o fim do ano passado. “Outro 
movimento será o de estender o alu-
guel para clientes corporativos”, infor-
ma Miguel Fonseca, vice-presidente 
de vendas.

Já a Volkswagen efetivou seus pla-
nos de ampliar o portfólio de serviços 
gerenciado pela divisão de serviços 
financeiros da companhia. A Fleet, 
empresa formada há dois anos para 
possibilitar o aluguel de automóveis 
por médios e grandes frotistas, conta 

TOyOTA Já ALUGA VEíCULOS PARA 
PESSOAS FíSICAS, MAS O VP DE VENDAS 
Miguel Fonseca (no detalhe) já 
ANTECIPA ESTENDER O SERVIçO PARA 
CLIENTES CORPORATIVOS

“O questionamento do setor é: 
Nós fabricamos o produto essen-
cial para que o negócio da locação 
exista. Por que nós mesmos não po-
demos fazer parte disso?”, adverte. 
Bacellar destaca ainda que outros 
segmentos podem assumir seu lu-
gar nessa competição. Ele cita como 
exemplo a Amazon, que lançou em 
junho um projeto-piloto de aluguel 
de carros na Espanha. “As gigantes 
da tecnologia possuem capital de 
sobra para investir, o que pode influir 
no desempenho de todos os players 
do segmento”, avalia. 

Com capilaridade, carteira de 
clientes constituída e sólidos co-
nhecimentos sobre a região em 
que atuam, as locadoras estão na 
dianteira nessa corrida pelo ouro. 
Mas é preciso que elas redobrem a 
atenção, investindo em processos 
inovadores e na otimização da ex-
periência dos clientes.                         n
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Solicite agora uma cotação personalizada:

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

CORRETORA DE SEGUROS

Atendimento personalizado, equipe altamente qualicada e 24 anos de 

expertise no segmento, garantem a oferta e a administração de 

soluções em seguros para as Locadoras de Veículos.

A FROTA DA SUA LOCADORA EM BOAS MÃOS

Seguro Total Veículos - Frotas   |   Seguro RCF-V 1o e 2o. Risco   |   Seguro Empresarial   |   Seguro Vida Empresa   
Seguro Garantia Obrigações Contratuais   |   Seguro Acidentes Pessoais para Ocupantes de Veículos    

Seguros para Funcionários das Locadoras
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Os desafios para aperfeiçoar o 
gerenciamento de frotas co-
meçam a ser superados com 

o advento de sistemas de inteligência 
artificial. E esse modelo ganha espaço 
na política de investimentos das em-
presas especializadas, o que confere 
ainda mais segurança e transparência 
nas relações comerciais entre locado-
ras e clientes corporativos.

A Edenred Brasil, controladora 
da Ticket Log, anunciou no início de 
novembro os detalhes sobre o TED. 
Totalmente intuitiva, a ferramenta é 
capaz de analisar dados cadastrais e 
transacionais dos clientes, identificar 
oportunidades de melhoria na opera-
ção logística, dar sugestões precisas 
aos gestores de frota e mensurar os 
resultados das ações implantadas. 

“Desenvolvemos o TED para ser 
o braço direito do gestor na tomada 
de decisões diárias. Isso enriquece-
rá o seu trabalho analítico, uma vez 
que a solução examina toda a base 
de dados do cliente e sugere possíveis 
ações”, observa Douglas Pina, head de 
mercado urbano da divisão de Frotas 
e Soluções de Mobilidade do grupo.

Concebido no centro de TI da em-
presa em Porto Alegre, o programa 
permite cruzar informações como o 

TECNOLOGIA NO  
cONTROlE DA FROTA
Programas de inteligência artificial dão o tom aos novos 
investimentos de empresas na gestão de veículos corporativos

DOUgLAS PiNA, DA TICKET LOG: FERRAMENTA DA EMPRESA PROMETE 
ENRIQUECER TRABALHO ANALíTICO DOS GESTORES
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valor ideal a ser pago para o abaste-
cimento de combustível, a capacida-
de da frota e negociação de valores 
e sugestão de redirecionamento a 
postos que ofereçam menor preço 
na região. “O gestor pode indicar um 
posto com desconto maior ou mes-
mo um conjunto deles na rota que o 
motorista escolhe em sua viagem”, 
exemplifica. O gestor também tem 
acesso a alertas sobre evolução dos 
valores pagos e identificação de dis-
crepâncias, além da indicação de fe-
chamento de estabelecimentos.

A ValeCard também iniciou a im-
plementação de três produtos para a 

administração de custos com a rede 
de veículos. Um deles garante des-
contos nos preços de combustíveis 
para empresa no segmento de car-
ga pesada, além de controle de to-
dos os custos com abastecimento. 
O outro oferece controle de todas as 
despesas em um só cartão, reunin-
do vantagens para transportadoras, 
embarcadoras e motoristas. “Já a 
funcionalidade de gestão de multas 
assegura o controle de autuações 
do condutor, o que proporciona mais 
previsibilidade às operações”, conta 
Roberto de Falco, gerente de produ-
tos Frota da ValeCard.                      n

http://www.segurototal.com.br/
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Ociclo de crescimento acelerado 
das vendas de seminovos pe-
las locadoras de veículos nos 

anos de crise econômica pode estar 
perto de se estabilizar. Se em 2018 o 
aumento nas vendas de seminovos 
pelas locadoras foi da ordem de 64% 
– o que representou um acréscimo 
de 57% à receita –, a expectativa é 
que esse ritmo perca fôlego. As mu-
danças esperadas para a economia, 
aliadas às tendências de comparti-
lhamento e mobilidade, contribuem 
para solidificar essa tendência. 

Especialistas evitam arriscar 
um número, mas avaliam que a 
retomada da confiança do consu-
midor, que melhora conforme são 
aprovadas as reformas para a eco-
nomia, leve ao aumento da busca  
por veículos zero-quilômetro. Isso 
reduziria a demanda pelos veículos 
usados e poderia até diminuir os  

SEMINOVOS NA 
ROTA DA ESTAbIlIDADE
Projeção do setor é perda de fôlego neste ano, o que exige o olhar das 
locadoras para outros nichos
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essas empresas continuam crescen-
do, mas não de forma tão agressiva 
como nos últimos anos”, analisa. 

“Vimos a frota de locação de ve-
ículos passar de 500 mil há cerca de 
três anos para 800 mil veículos. As 
locadoras representam quase 25% 
deste segmento de mercado”, anali-
sa Wong. O consultor projeta que um 
caminho para a desova de seminovos 
serão as cidades que não estão loca-
lizadas nas regiões metropolitanas, já 
que os grandes centros tendem a não 
absorver o crescimento da frota. 

MObiLiDADE
Além de reflexos do cenário 

econômico, o mercado de semi-
novos também se depara com as 
tendências de mobilidade, como o 
compartilhamento de carros e de 
outros modais. Especialistas acre-
ditam que o efeito não será tão 
expressivo no Brasil como foi na 
Europa e nos Estados Unidos. Pelo 
menos por enquanto. Para Fabio 
Pinto, CEO da Carflix, plataforma 
que intermedeia a comercializa-
ção de usados, vai sempre existir 
um carro usado que precisará ser 
vendido. Então, ele acredita que 
esses modelos vão coexistir com 

estão voltando a financiar, o que é 
bom para o varejo”, observa. 

O consumidor que antes compra-
va o seminovo pode voltar a olhar para 
o zero-quilômetro, principalmente se 
conseguir financiamento nos ban-
cos das montadoras. A retomada do 
emprego poderia tirar hoje parte do 
contingente de pessoas que alugam 
veículos para trabalhar para os apli-
cativos de transporte. “A redução de 
demanda poderia forçar a locadora 
a baixar o preço para reduzir a frota 
de seminovos. Em um cenário assim, 

“A redução de 
demanda poderia 
forçar a locadora 
a baixar o preço 
para reduzir a frota 
de seminovos. Em 
um cenário assim, 
essas empresas 
continuam 
crescendo, mas 
não de forma tão 
agressiva”
DAviD WONg , AT KEARNEy
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incentivos que as locadoras vinham 
obtendo para a renovação de suas 
frotas junto às montadoras. 

E um sinal de arrefecimento 
não só das vendas de locadoras, 
mas do mercado de seminovos de 
forma geral, pode ser observado 
no decorrer de 2019. Dados da Fe-
deração Nacional das Associações 
dos Revendedores de Veículos Au-
tomotores (Fenauto) mostram que 
as vendas de seminovos caíram 
8,3% de janeiro a outubro deste 
ano em relação ao mesmo período 
de 2018. “O resultado já era espe-
rado, até pela própria acomoda-
ção do mercado de seminovos. Os 
veículos com até três anos de uso 
tiveram sua procura aumentada 
quando caiu a venda dos novos. Na 
ocasião, essa faixa de idade de ve-
ículos apresentava, em seu custo-
-benefício para o comprador, uma 

OS OiTO CARROS QUE PERDERAM MENOS vALOR 
NESTE ANO E PODERÃO SER NEgóCiOS MAiS 

PROMiSSORES PARA AS LOCADORAS EM 2020

fAbiO PiNTO, DA CARFLIx, ACREDITA 
QUE OS SEMINOVOS VãO COExISTIR 
COM AS MUDANçAS DE HáBITOS EM 
RELAçãO À MOBILIDADE
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as mudanças de hábitos em rela-
ção à mobilidade. 

“Se a pessoa deixa de ter um car-
ro, passará a usar um carro de apli-
cativo, ou seja, o meio de transporte 
não desaparece. Apenas a proprie-
dade”, pondera. Para ele, a bicicleta e 
o patinete não concorrem com os ve-
ículos, pois atendem apenas as ne-
cessidades de micromobilidade, ou 
seja, percursos de menos de 15 qui-
lômetros. O fato é que as locadoras 
precisarão mirar em outros nichos 
para não ficarem reféns da estabili-
zação dos seminovos.                      n

* Fonte: KBB 

montadora  gEral

peugeot 5008  -0,59%

toyota Hilux  -1,92%

toyota Yaris Hatch  -2,01%

volkswagen golf  -2,27%

volkswagen Fox  -2,65%

mitsubishi l200 triton  -2,66%

volvo XC60  -2,72%

mercedes-benz Classe a  -3,23%

série de vantagens”, afirma Ilídio 
dos Santos, presidente da entidade. 

Como exemplos dessas vanta-
gens, ele destaca a maior quantida-
de de acessórios, bom estado geral, 
quilometragem razoável e custo de 
seguro por um preço bem inferior 
ao zero. Segundo ele, a tendência 
de procura por modelos mais anti-
gos e acessíveis voltou ao padrão 
de anos anteriores.

 
EfEiTOS DA CRiSE

Para David Wong, especialista 
do setor automotivo da consul-
toria AT Kearney, a desaceleração 
nas vendas de seminovos pode ser 
pontual e é importante observar 
esse comportamento ao término 
do ano. No entanto, ele lembra que 
as montadoras não aumentaram 
os preços de veículos novos no úl-
timo ano. “Além disso, os bancos 
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Mais de 600 mil motoristas 
percorrem as ruas brasilei-
ras atuando para aplicati-

vos como Cabify, Uber e 99. A explo-
são dessa atividade no Brasil 
despertou rapidamente a atenção 
de startups, que se valem dos re-
cursos da tecnologia para formatar 
serviços especializados para aluguel 
de carros. Mas enquanto elas em-
prestam inteligência e inovação às 
plataformas de transporte, o valio-
so ativo chamado frota faz das loca-
doras potenciais parceiros dessas 
jovens companhias. 

É o caso da Mobicity, que de-
senvolve programas de mobilidade 
compartilhada para as empresas 
utilizando os apps e também as ca-
ronas de usuários. Para isso, ma-
peia os deslocamentos de usuários 
e identifica os melhores meios de 
transporte para o dia a dia. BRF, 
Eletropaulo, Raia Drogasil e Sodexo 
estão entre os principais clientes. 
“Por meio da tecnologia, permiti-
mos que as empresas gerenciem 
seus transportes com uma série 

de regras e políticas automatiza-
das – quem pode utilizar, em qual 
região, em qual horário, com quais 
autorizações e para quais centros 
de custo”, explica o cofundador 
Marcelo Sakai.

O executivo aposta na viagem 
multimodal. “É mais eficiente um 
trecho ser composto pela utilização 
de um carro por aplicativo e um ve-
ículo locado, em vez de um trans-
porte apenas. Isso tem chamado 
a atenção de locadoras”, destaca. 
Para ele, essa crescente tendência 
fará com que as empresas estejam 
muito mais ativas para desmobilizar 
parte ociosa de suas frotas. É nesse 
momento que criamos valor para as 
locadoras de automóveis, levando 
demanda de grandes empresas para 
seus portfólios”, aponta.

Mesmo startups que não nas-
ceram focadas nos condutores de 
aplicativos começam a mirar para 
esse segmento. A Turbi, por exem-
plo, investe no pacote de horas em 
vez de cobrar por diárias, estratégia 
viabilizada por parceria com locado-
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ras tradicionais e montadoras. O pe-
ríodo contratado inicialmente é o de 
12 horas, mas o usuário tem direi-
to a desconto no valor total se não 
utiliza o carro por todo esse tempo. 
“Hoje, o cliente faz o cadastro e re-
serva o veículo. Depois, vai até o lo-
cal designado e apenas aciona o app 
para abrir o carro, com a obrigação 
de devolvê-lo com pelo menos 25% 
do tanque”, comenta o presidente 
executivo Diego Lira.

A Kovi, que mantém parceria ex-
clusiva com o Sindloc-SP, é uma das 
mais novatas do setor e já atraiu no-
vos investimentos com sua propos-
ta de alugar automóveis das locado-
ras e sublocá-los aos motoristas. A 
empresa tem uma base de 3 mil 
condutores e recebeu um aporte de 
US$ 30 milhões do fundo europeu 
GFC, investidor de grupos como Fa-
cebook e LinkedIn. O plano, segundo 
o sócio João Costa, é alocar os re-
cursos para projetos de expansão 
pela América Latina.

 A janela de oportunidades para 
as locadoras está escancarada.     n

Apps de transporte estimulam  
advento de jovens empresas, que 
projetam as companhias tradicionais 
como parceiros estratégicos 

STARTUPS 
CONTRIBUEM PARA  
AMPlIAR FÔlEGO 
DAS lOcADORAS
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Com a proposta de levar dez 
segundos para completar 
uma transação financeira, o 

QR Code tem potencial para trans-
formar inteiramente a experiên-
cia de reserva de carros alugados. 
Conveniência, rapidez e, princi-
palmente, segurança são fortes 
atrativos desse código de barras 
dimensional, que ainda pode ser 
gerado gratuitamente.

Não é à toa que o uso de aplica-
tivos de pagamento deve passar de 
15% para 31% até 2021, de acordo 
com o estudo Global Payments Re-
port, da consultoria Wordplay. Esse 
código, aliás, nasceu justamente na 
indústria automotiva, ao ser con-
cebido em 1994 pela Toyota, para 
rastrear produtos e gerenciar docu-
mentos em uma de suas subsidiárias 
no Japão. “Nada mais é do que uma 
maneira fácil de conectar o mundo 
off-line com o on-line por meio dos 
celulares de todas as pessoas”, re-
sume Fellipe Guimarães, CEO da de-

POR UMA 
NOVA ExPERIÊNcIA
NA LOCAÇÃO  

senvolvedora de tecnologia Codeby.
Para ter acesso ao conteúdo co-

dificado em um QR Code, a empresa 
deve, primeiramente, dispor de uma 
câmera em um telefone celular e um 
programa para ler o código bidimen-
sional. Deve-se tirar uma foto da 
imagem pelo aplicativo, que a con-
verte imediatamente. O uso da tec-
nologia é livre, bastando pesquisar o 
termo free QR Code no Google, esco-
lher o programa e digitar o número 
telefônico ou SMS desejado. Além 
disso, o site oferece um código HTML 
de incorporação para compartilha-
mento em um site. Outra opção são 
os encurtadores de URL, que geram 
o código automaticamente. É possí-
vel disponibilizar imagens e outros 
arquivos por meio de um QR Code 
utilizando o Online Converter.

MObiLiDADE
As transações com QR Code 

costumam ser muito mais práticas 
e seguras em relação a outras mo-

Ao aliar conveniência e segurança, QR Code dinamiza processo  
de reservas e pode transformar a experiência do cliente

dalidades de pagamento. Além das 
senhas que o usuário cadastra no ce-
lular para acessá-lo, deve-se inserir a 
senha cadastrada no aplicativo para 
realizar as operações. Não bastas-
se isso, as informações enviadas de 
um usuário para outro, referentes a 
transferências ou pagamentos, são 
criptografadas. Isso quer dizer que 
elas são enviadas e recebidas em 
formato de código, que somente o 
app consegue identificar e dar conti-
nuidade à operação.

Além disso, quase 100% das 
operações realizadas por meio de 
uma carteira digital estarão imunes 
de fraudes, tornando a modalidade 
muito mais segura do que o cartão, 
cujo risco de clonagem é sempre imi-
nente. Aliás, mesmo que um celular 
seja roubado, o cliente tem a oportu-
nidade de bloquear o aplicativo para 
aquele dispositivo. O caminho para 
a adoção de um sistema de reser-
vas mais prático e transparente está 
aberto. Os clientes agradecem.      n
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MAIS UMA VITÓRIA
cONTRA A bUROcRAcIA
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Após muitos anos de nego-
ciações e reivindicações, 
a indústria de aluguel de 

veículos conseguiu mais uma im-
portante vitória contra a burocra-
cia. No último dia 30 de outubro, 
a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria, Comércio e 
Serviços (CDEICS) da Câmara dos 
Deputados aprovou o projeto que 
permite a emissão de faturas e 
duplicatas pelas empresas que 
trabalham com a locação de bens 
móveis e imóveis. 

O Projeto de Lei nº 4092/19 foi 
concebido pelo parlamentar Alci-
des Rodrigues (Patriota-GO), na 
forma de um substitutivo apresen-
tado pelo também deputado Ama-
ro Neto (Republicanos-ES). A pro-
posta altera a Lei das Duplicatas, 
cujo texto original data de 1968 
e incluía apenas a compra e ven-
da de produtos ou serviços como 

atividades passíveis de aplicação 
dessas faturas, sem menção espe-
cífica a aluguéis. Com a aprovação 
pela CDEICS, resta apenas o aval da 
Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ) do Senado para que a norma 
se torne definitiva.

Até então, as empresas do 
setor só tinham os contratos de 
locação como instrumentos para 
questionar dívidas de clientes e 
casos de apropriação indébita, o 
que estimulava um aumento no 
volume de demandas judiciais. 
“As grandes locadoras dispõem 
de orçamento para absorver o 
elevado passivo jurídico gerado 
por essas ações. Mas as peque-
nas e médias, infelizmente, en-
tram e saem desse processo fra-
gilizadas”, avalia Eladio Paniagua, 
presidente do Sindloc-SP.

Não bastassem as dificuldades 
para contestar a dívida, as empre-

Projeto de Lei facilita a rotina das empresas com a criação da fatura 
eletrônica, permitindo o protesto de contratos de locação

sas ainda eram condenadas a pa-
gar indenizações se tivessem seus 
pedidos negados na Justiça. A du-
plicata representa um procedimen-
to de cobrança muito mais ágil e 
eficiente, por transparecer publica-
mente a condição de devedora da 
empresa ou pessoa física.

O deputado Amaro Neto tam-
bém fez outras modificações, 
como permitir a emissão de dupli-
catas escriturais em forma eletrô-
nica e estabelecer que a locação de 
bens móveis ou imóveis não será 
equiparada à prestação de servi-
ços. Isso evita que as empresas 
paguem Imposto sobre Serviços 
(ISS). “Sem dúvida, trata-se de uma 
das maiores conquistas do setor, 
que não só passa a ter segurança 
nas operações, mas também ga-
nha reconhecimento como ativi-
dade estratégica na cadeia produ-
tiva”, conclui Paniagua.            n
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segurança e ganchos de fixação para 
cadeirinhas infantis. O quadro a seguir 
ilustra os 15 modelos com melhor de-
sempenho médio.                                        n

OS VEÍCULOS   
cAMPEÕES DA
SEGURANÇA 
Pesquisa de instituição 
latino-americana avalia  
o nível de proteção  
dos automóveis e pode 
nortear negócios  
das locadoras

Asempre árdua missão de des-
mobilizar e renovar a frota pode 
ser facilitada com parâmetros 

técnicos referenciados por instituições 
independentes. É o caso do Programa 
de Avaliação de Carros Novos para 
América Latina e o Caribe (Latin NCAP), 
criado em 2010 e que, em 2014, levou 
à formação de uma entidade privada 
com representantes de mais de dez 
países do continente, ligados aos seg-
mentos automotivo, de seguros e a 
ONGs que atuam na conscientização 
em prol do trânsito consciente.

Três vezes por ano, a pesquisa do 
instituto aponta o nível de proteção 
dos veículos e pode contribuir para 
nortear as escolhas das locadoras. O 
Latin NCAP utiliza métodos de ensaio 
internacionalmente reconhecidos e 
qualifica de 0 a 5 estrelas a segurança 
proporcionada pelos automóveis para 
ocupantes adultos e também crianças. 

Os protocolos de avaliação con-
templam carros que saíram de fábrica 
a partir de 2016, os quais passam por 
teste de colisão com impacto frontal 
com velocidade de 64 km/h, lateral a 
50 km/h e de poste a 29 km/h. Para o 

resultado final, também é levado em 
consideração se o modelo conta com 
elementos como controle eletrôni-
co de estabilidade, alerta de cinto de 

hilux (toyota) e jetta (VW) FiguraraM entre os carros  
5 ESTRELAS NOS TESTES DE RESISTêNCIA A COLISõES

OS QUiNzE CAMPEõES DA SEgURANÇA
MARCA MODELO ADULTOS CRiANÇAS
Chevrolet new onix Hatchback 5 5
Chevrolet new onix plus 5 5
seat tarraco 5 5
toyota Hilux double Cab 5 5
toyota rav 5 5
vW Jetta 5 5
vW tiguan 5 5
vW t-Cross 5 5
Chevrolet Cruze 5 4
Ford Figo 4 4
nissan Frontier/np 300 navara 4 4
toyota Etios 4 4
renault new duster 4 3
Fiat argo/Cronos 3 4
renault Kangoo 3 4

* Fonte: Latin NCAP
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COMPLIANCE
NA LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS

Os fundamentos sobre o 
compliance nas locadoras 
de veículos ainda precisam 

ser explicados com mais clareza e 
didática. Esse conceito propõe 
transparência, ética, controle de 
riscos e formas de alcançar os ob-
jetivos sem perder o foco, seguin-
do regras importantes da funda-
ção da empresa.

Só de compreender essa primei-
ra explicação, já podemos imaginar 
como essa questão é importante 
quando relacionada às empresas 
que alugam carros. Ética, objeti-
vos definidos, controle de riscos e 
transparência são essencialmente, 
o que deve reger uma empresa de 
qualquer área, não é mesmo? Por-
tanto, trata-se de uma estratégia 
de desenvolvimento do negócio, 
levando em consideração uma mu-
dança estrutural. Veja, agora, por-
que a aplicação desse modelo é uma 
medida segura e vantajosa. Confira:

Riscos específicos
Alguns riscos para as locado-

ras de veículos são peculiares. Po-
demos citar o gerenciamento de 
frotas, o desenvolvimento de tec-
nologias, a revenda, o relaciona-
mento necessário com fabricantes 
e com o consumidor final. Observe 
que são muitos envolvimentos di-

“Mesmo companhias 
consideradas acima 
de qualquer suspeita 
exigem cautela do 
setor no momento de 
abrir uma negociação”

serão avaliadas e previstas, tendo 
inclusive uma margem de custo e 
lucro para trabalhar.  

As mudanças positivas que 
impactam no segmento, favore-
cidas pelos novos hábitos e perfis 
dos consumidores, tornam ainda 
mais propícia a oportunidade de 
uma estruturação.                       n

ferentes: desde uma 
pessoa que alugou o 
carro e furtou algo, 
até um contrato com 
uma empresa que 
está sendo investi-
gada por corrupção… 
tudo é risco, e precisa 
ser previsto. 

A tRAnspARênciA 
pode impediR 
pRocessos 
judiciAis

Mesmo compa-
nhias consideradas 
acima de qualquer 
suspeita exigem cau-
tela do setor no mo-
mento de abrir uma 
negociação. Aprovei-
te as ferramentas de 
compliance a seu favor, 
para ter transparência 
nas negociações sem 
conviver com passi-
vos jurídicos. 

ReduzA os custos 
opeRAcionAis

Com o compliance a empresa 
conseguirá identificar riscos, o que 
já assegura uma expressiva eco-
nomia. Com os investimentos cor-
retos, todas as previsões de custos 
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Luiz sAntos 
ESPECIALISTA CONTÁBIL DA  
VERS CONTABILIDADE



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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