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Gosto de recorrer a frases de grandes pensadores para refletir o ponto de vista do 
Sindloc-SP sobre os rumos do setor e da economia. Mas desta vez, não há como 
deixar de repercutir as contundentes afirmações de Luiz Carlos Moraes, presiden-

te da Anfavea. 
Na mais recente apresentação dos números da entidade ao mercado e à imprensa, o 

dirigente reforçou que a venda direta é uma realidade que veio para ficar e indica as novas 
tendências de mobilidade. Ele fez questão de rejeitar qualquer possibilidade de vilanizar a 
atividade, refutando mais uma vez toda crítica relacionada à excessiva dependência dessa 
prática por parte das montadoras.

Contra estatísticas não há argumentos. A participação de locadoras e do segmento 
frotista na venda de carros aumentou quase 20% em cinco anos. E o reconhecimento da 
maior associação do canal automotivo só atesta a consolidação desse modelo e obriga 
todo o sistema de distribuição de veículos a repensar o seu negócio. Porém, estamos longe 
de representar um mero fenômeno.

Por que afirmo isso? Pelo simples fato de que estamos, há anos, estudando caminhos 
para fortalecer a indústria de aluguel de veículos e não deixar as locadoras presas a estra-
tégias convencionais. Trabalhamos para criar canais de relacionamento consistentes com 
as montadoras, ao mesmo tempo que intensificamos a aproximação com fornecedores de 
outros segmentos e novos atores, como as startups de compartilhamento e tecnologia. 

Também procuramos nos unir em torno de entidades representativas, mas não apenas 
para defender a categoria como se vivêssemos em um casulo. A cada mobilização setorial, 
reiteramos nosso compromisso com a liberdade econômica, com a adequação da lei às 
novas relações trabalhistas e com a suavização da carga tributária e do custo Brasil, para 
estimular a geração de empregos e a cadeia produtiva.

Mas o que, de fato, norteia esse pensamento é a capacidade de olhar e ouvir aqueles que 
são a razão da existência de todo o mercado automotivo: os clientes – o empresário que 
demanda um gerenciamento profissional para reduzir despesas com frota e alocar mais es-
forços para sua atividade-fim, o executivo que busca mais agilidade e praticidade para chegar 
ao aeroporto, à reunião ou ao local de trabalho, o usuário que dispensa o carro próprio para 
privilegiar o uso do veículo. São eles que impõem a cadeia automotiva a repensar seu papel.

As declarações de Luiz Carlos Moraes vão ao encontro desse contexto e apontam para 
uma rota inevitável. Não precisamos de rivalidades no setor automotivo. Somos uma rede, 
em busca da eterna sobrevivência e revitalização.

 
Abraços,
Eladio Paniagua
Presidente do Sindloc-SP
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AS LOCADORAS SÃO PARTE DE uMA      
TRANSFORMAÇÃO INEVITÁVEL

Embora ainda não tenha superado a esperada 
marca de 3 milhões de veículos emplacados, o 
mercado automotivo conseguiu um crescimen-

to de 8,6% na comparação entre 2019 e 2018. Ao todo 
foram comercializados 2,7 milhões de unidades, o que 
representou o melhor ano de resultados domésticos 
desde 2014 e colaborou para que o Brasil subisse da 
oitava para a sexta posição global. Mas um percen-
tual específico chamou a atenção e foi ressaltado por 
Luiz Carlos Moraes, presidente da Anfavea: 45% desse 
movimento foi influenciado pelas vendas diretas, con-
tra 23% em 2013. Para o dirigente, essa relevância é a 
prova clara de uma mudança necessária e que sinaliza 
tempos novos e irreversíveis.

AS vENDAS DIREtAS vIERAM PARA fICAR E 
APONtAM O futuRO DO SEtOR?

Sem dúvida. A exemplo de mercados mais avan-
çados, o novo modelo de negócios do Brasil indica que 
as vendas diretas tendem a manter um elevado pa-
tamar de importância, tanto para atender frotistas, 
gestores de frotas e locadoras como empresas que 
representam as novas opções de mobilidade pay-per-
-use. É claro que o setor de locação divide espaço nes-
sa atividade com entidades governamentais, taxistas 
e com as próprias concessionárias, que comercializam 
os veículos para pessoas com deficiência (PCD). Mas 
ele é parte fundamental nesse momento transforma-
dor em que vivemos. 

uMA EvENtuAL RECuPERAÇÃO DAS vENDAS AO 
CONSuMIDOR PODE REvERtER ESSE CENáRIO? 

É bom lembrar que o público PCD é um consumi-
dor final. Mas, independentemente disso, a atual pro-
porção de negócios obriga o sistema de distribuição 

OS CARROS ELétRICOS ACOMPANHAM 
ESSA ROtA DE MuDANÇA?

Mais uma vez, é o perfil do consumidor que baliza o 
mercado. O nível de exigência crescente dos clientes 
pressupõe o advento de veículos com maior eficiência 
energética e a implementação de programas como o 
Rota 2030 cria estímulos para acelerar essa inovação. 

E COMO 2020 PODE CONtRIbuIR PARA 
AGILIZAR A tRANSfORMAÇÃO? 

Vejo um início de ano em condições melhores na com-
paração com 2019, especialmente pela queda acentuada 
da inflação e pela redução da taxa Selic ao nível mais baixo 
da história. Esperamos que, em algum momento, essa ten-
dência se reflita em melhores condições de financiamento 
automotivo, já que a taxa de juros aplicada pelo mercado 
ainda beira 19%. Nesse panorama, os bancos das montado-
ras exercem um papel importante. No entanto, toda trans-
formação exige competitividade, que requer uma rápida di-
minuição do custo Brasil. Uma reformulação do sistema de 
pagamento e arrecadação de tributos possibilitaria reduzir 
a capacidade ociosa das fábricas e dinamizar os negócios.

MAS vAMOS REtOMAR PICOS COMO O 
DE 2012, quANDO AtINGIMOS 3,8 MILHõES 
DE EMPLACAMENtOS? 

Ainda temos um grande desafio relacionado às ex-
portações, que podem ainda seguir um viés de queda 
se não atacarmos os resíduos tributários, por exemplo. 
E também há uma conjuntura desfavorável, especial-
mente na Argentina, que dificilmente vai reagir neste 
ano. Mesmo assim, prevemos que as vendas cheguem 
a 3,05 milhões de unidades emplacadas. A percepção 
do mercado automotivo de que mudanças são irrever-
síveis, aliada à agenda de reformas estruturantes da 
gestão pública, pavimentará essa recuperação.

A INtEGRAÇÃO DE tODOS OS SEGMENtOS LIGADOS 
AO ECOSSIStEMA AutOMOtIvO tAMbéM SERá 
DEtERMINANtE, ISSO é CORREtO?

Sim, com certeza. O setor precisa se mobilizar em con-
junto. No fim das contas, o objetivo de todos os atores do 
mercado automotivo é chegar até o cliente final, cuja influ-
ência é determinante para o ritmo de transformação. Sob 
esse ponto de vista, queremos intensificar a agenda de 
debates da indústria com os demais segmentos, inclusive 
as locadoras. Trata-se de uma sinergia necessária.         n  

6 REVISTA SINDLOC SP 7REVISTA SINDLOC SP

O presidente da Anfavea defende a relevância do setor e  
crava o fim do modelo tradicional de distribuição de veículos

de veículos a repensar sua atuação, assim como as 
fabricantes estão fazendo. O aumento da demanda 
do transporte por aplicativos reforça essa mudan-
ça de hábito – hoje temos 253 empresas do gênero 
em operação no país. E, no caso das locadoras, vale 
ressaltar que elas não compram carro para deixar no 
pátio. Compram porque têm demanda. 

 
AS MONtADORAS EStÃO, DE fAtO, REPENSANDO 
SEu MODELO. MAS O CAMINHO ENtRE A 
REfLExÃO E A ExECuÇÃO EStá SENDO ExItOSO?

A indústria está passando pela maior renovação 
dos últimos 100 anos graças a um novo e irreversí-
vel processo de decisão do consumidor. O cliente não 
deseja somente o veículo, mas também serviços de 
conectividade que permitam aprimorar sua experi-
ência de uso e reduzir custos. E as fabricantes já en-
tenderam que não poderão promover sozinhas essa 
renovação, tanto que algumas começaram a ingres-
sar na atividade de locação. O novo cenário implica 
uma partilha de custos diferente, e as montadoras, 
naturalmente, terão de se tornar prestadoras de 
serviços de mobilidade. 

A ENtRADA DESSES PLAyERS NO SEGMENtO DE 
LOCAÇÃO NÃO PODE SER uMA AMEAÇA?

Não vejo dessa maneira. A indústria está consta-
tando que precisa deixar de ser fabricante para se tor-
nar fornecedora de soluções e serviços. Mas isso não 
quer dizer que o setor de locação será deixado de lado. 
Pelo contrário, será um parceiro cada vez mais es-
tratégico, na medida em que continuará a demandar 
grandes volumes, contribuindo para dinamizar a cadeia 
produtiva e até ganhando espaço como canal de divul-
gação das montadoras.  

Luiz Carlos Moraes é economista de forma-

ção. Ele ingressou no setor automotivo em 

1978 e iniciou sua carreira na Mercedes-Benz 

do Brasil, na área de contabilidade, passan-

do por diversos setores da empresa, como 

relações governamentais e comunicação  

corporativa. Além disso ele foi, inclusive,  

um dos responsáveis pela criação do banco 

da montadora. 

Em 2012, assumiu a vice-presidência da  

Anfavea, cargo que ocupou até abril do ano 

passado, quando foi empossado presidente. 

Seu mandato estende-se até 2022.
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S E M I N O V O S

SINAIS pOSITIVOS

Bons ventos à vista para o segmento de semino-
vos. As vendas de veículos do gênero evoluíram 4,5% 
no primeiro mês de 2020, em comparação com janeiro 
de 2019. Destaque para os automóveis e comerciais 
leves, cujo aumento foi de 4,7%. O montante total co-
mercializado foi de 1,2 milhão de unidades. Os indica-
dores da Fenauto mostram ainda a proporção atual 
entre carros usados e novos – 11,3 para 2,7, contra 9,3 
para 3,8 em 2012.
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e S O C I A L

MuDANÇA DE CRONOgRAMA

A Secretaria de Previdência e Trabalho publicou, no 
fim de 2019, uma portaria para alterar o cronograma de 
implantação do eSocial. O objetivo é atender as empre-
sas que querem mais tempo para se adaptar ao novo 
sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, 
previdenciárias e trabalhistas. O prazo, que vencia em 
janeiro de 2020, foi prorrogado para 8 de setembro no 
caso de pessoas jurídicas cujo CNPJ termina em 0, 1, 2 
ou 3; dia 8 de outubro para finais 4 a 7, e dia 9 de no-
vembro para finais 8 e 9.

M E R C A D O

SuVS AVANÇAM EM DEz ANOS
O segmento de SUVs (foto) caiu no 

gosto dos consumidores de veículos 
no Brasil. De 2010 a 2019, a participa-
ção da categoria na venda de comer-
ciais leves saltou de 7% para 22%. A 
evolução vem acompanhada de uma 
queda de 13% na representatividade 
dos hatchbacks, apesar de ainda sus-
tentarem a liderança. Os sedãs caí-
ram quatro pontos percentuais.D

iv
ul

ga
çã

o

EvOLuÇÃO 
DAS vENDAS 

POR  
SEGMENtO 
2010 x 2019 

(em %)

Hatchback

53%

40%

Pick-up

11% 13%

SUV

7%

22%

Outros

4% 4%

Sedã

25%
21%

¢=2010 / ¢= 2019
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Aquela “escapadinha” do 
funcionário com o ve-
ículo corporativo pode 

parecer despretensiosa até o 
momento em que chega a fatu-
ra. Uma série de despesas im-
previstas pode comprometer as 
finanças da empresa de forma 
silenciosa. E o pior: a constata-
ção de que esse desvio se tor-
nou regra pode ser insuficiente 
para punir ou coibir a prática. 
Há até o risco de envolvimento 
em imbróglios jurídicos, no caso 
das companhias que adotarem 
a demissão por justa causa sem 

FROTA NO CONTROLE,  
SEM CHANCE pARA DESVIOS

Especialistas indicam ferramentas para aferir e evitar o 
uso de veículos corporativos para fins pessoais

 INDICADORES AO  
ALCANCE DO GEStOR

¦ Boletim diário com informações sobre desloca-
mentos, paradas, local, tempo, entre outros;

¦ Regras de entrada, saída e permanência em  
garagem; 

¦ Área de circulação proibida (cerca eletrônica);
¦ Controle de CNH de motorista (validade);
¦ Controle de rodízio (área no mapa, horário, pla-

cas e dias), com alertas ativos;
¦ Controle de motor ocioso (onde e tempo de mo-

tor ligado) 
¦ Sistema notifica quando o veículo atingir certa 

quilometragem;
¦ Regra de velocidade: emite um alerta caso o  

veículo ultrapasse a velocidade máxima em áre-
as específicas (verificação de multas e avaliação 
de direção de risco);

¦ Controle da frota, com criação de garagens por 
cliente, operação ou localização;

¦ Mapeamento de pontos de interesse (oficinas 
mecânicas, postos de combustível etc.);

¦ Ignição por tolerância (desligar o carro mediante 
comando central);

¦ Estimativa de consumo de combustível por  
período (baseada na média do veículo);

¦ Controle de jornada do motorista; e 
¦ App para o usuário final, tornando possível a  

comunicação via mensagem entre o motorista e 
a central.

uma média de uso da frota e qualquer incongruên-
cia será rapidamente diagnosticada”, comenta Ju-
lio Cesar Gatti, da VDO Rastreadores. O tamanho 
reduzido do dispositivo permite fácil ocultamento 
e coíbe tentativas de burlar o sistema.

A telemetria ainda pode calcular o tempo de 
ociosidade do automóvel, indicador especial-
mente relevante para analisar o comportamento 
de profissionais de vendas. “Um sensor de chuva 
revela o número de vezes em que o limpador de 
para-brisa foi acionado. O cruzamento dessa in-
formação com as condições meteorológicas das 
vias percorridas pode sinalizar um desvio de con-

uma comprovação efetiva do 
que ocorreu.  

Porém, o investimento em 
ferramentas de monitoramento, 
atrelado ao apoio de gestores de 
frota especializados, assegura a 
devida proteção ao empregador. 
Mas, antes de se pensar em qual-
quer tecnologia, o primeiro passo 
é a composição de um termo de 
responsabilidade, que esmiúça 
todas as políticas de utilização de 
veículos. Devem ser colhidas assi-
naturas de todos os profissionais 
com acesso à frota da empresa. 
Outra recomendação fundamen-

tal é exigir o preenchimento da 
CNH do condutor no termo e fa-
zer um controle dos vencimentos 
dessa carteira.

E engana-se quem pensa que 
as tecnologias para o gerencia-
mento de frota sejam inacessí-
veis. “Um simples chip telefônico 
acoplado ao carro garante à em-
presa acesso a uma plataforma 
de telemetria, com relatórios que 
mensuram variáveis como índi-
ces de quilometragem, velocida-
de, horários, deslocamentos, 
acelerações e frenagens brus-
cas. “O contratante pode traçar 
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“A empresa pode traçar 
uma média de uso da frota 
e qualquer incongruência 
será rapidamente 
diagnosticada”
JuLIO CESAR GAttI 
VDO RASTREADORES
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duta”, ressalta Fabio Acorsi, diretor comercial da 
Ituran, que mantém pacotes de serviços modula-
res para atender a demandas de pequenas e mé-
dias empresas. 

Alertas via SMS também podem ser emitidos 
para inibir os maus condutores. Mas talvez o cami-
nho contrário represente um bom antídoto. “A em-
presa pode desenvolver um programa de incentivo 
que premia os bons motoristas”, exemplifica Rennan 
Garcia, sócio da 3S Tecnologia. “Com um valor de ins-
talação, uma taxa de inflação do equipamento e uma 
mensalidade inferior a dois dígitos, o controle da fro-
ta estará na mão do gestor”, conclui.                           n
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Ofim das coligações propor-
cionais imposto pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 

prática na qual partidos sem no-
mes fortes se escoravam em can-
didatos famosos para absorver 
votos e cadeiras no Legislativo, 
altera substancialmente o cenário 
das eleições municipais deste ano. 
Sem o chamado “efeito Tiririca”, a 
tendência é que haja um recorde 
de 1 milhão de candidaturas de ve-
readores, o que pode abrir oportu-
nidades de receitas extras para as 
locadoras de veículos.

As possibilidades de negócios 
envolvem não apenas municípios 
em particular. Os empresários 
podem articular parcerias com os 
comitês regionais dos partidos 
para atuar em macrorregiões do 
estado, propondo valores e con-
dições especiais. E o momento 
para iniciar a prospecção é agora. 

BOM VOTO    
E BONS NEgÓCIOS
Com perspectiva de recorde de candidatos, as eleições municipais 
podem aquecer o mercado de aluguel de veículos

Mas como aproveitar esse nicho 
de mercado sem pôr em risco a 
saúde financeira das locadoras? 
Especialistas nesses contratos 
fazem uma advertência.

O conhecimento da realidade 
local é de extrema relevância para 
identificar o potencial de cada can-
didatura. “A simples análise base-
ada no peso do partido pode ser 
enganosa se não forem avaliados 
o status do candidato e sua vivên-
cia na região, seja como político ou 
empresário”, comenta José Mario 
de Souza, diretor da JM & Marina 
Locadora.

O contrato também exige 
atenção redobrada, com espe-
cificações que atribuam clara-
mente ao contratante a respon-
sabilidade por acidentes, danos 
ao veículo, infrações e multas de 
trânsito. “Outra dica é negociar a 
antecipação do crédito dos três 

meses de campanha, o que ga-
rante mais segurança à locado-
ra”, acrescenta.

Como as eleições representam 
uma onda passageira, o setor de 
locação deve estudar com carinho 
a formação de um plano de contin-
gência específico para o período. 
“O investimento em novos veículos 
somente para atender a essa de-
manda acarreta riscos desneces-
sários. O ideal é dispor de um volu-
me de frota para a campanha e, ao 
fim do processo, desmobilizá-la”, 
destaca Daniel Huss, proprietário 
da HS Locadora.

Com olhar atento às pesquisas 
de intenção de voto e à percep-
ção dos habitantes de cada cida-
de, com contratos mais detalha-
dos e um planejamento próprio, 
as locadoras podem tornar as 
eleições um momento fértil para 
suas operações.                                       n

Arepresentatividade das 
vendas diretas para o volu-
me de negócios na indústria 

automotiva apresentou velocida-
de impressionante em uma dé-
cada. Os 23% de participação nos 
licenciamentos de veículos em 
2010 tornaram-se 45% em 2019, 
o que faz com que essa atividade 
assuma uma função preponde-
rante para desovar os estoques 
das montadoras. Mais do que isso: 
ela ajudou a recolocar o Brasil na 
sexta posição no ranking mundial 
de comercialização de automóveis 
e comerciais leves.

Mesmo ainda distante do quar-
to lugar que sustentou durante 
metade da década, o país voltou à 
colocação na qual chegou a figurar 
em parte do ano de 2015, à frente 
de França e Reino Unido. O ano de 
2015, aliás, marcou uma vertigi-
nosa queda de 25% nas vendas ao 
varejo – de 2,4 milhões de unidades 
para 1,8 milhão. O recuo teve con-
tinuidade em 2019, quando o índice 
foi de 1,5 milhão. No mesmo perío-
do de cinco anos, as vendas diretas 
passaram de 700 mil para 1,2 mi-
lhão de unidades, o que equivale a 
um avanço de 71%.

VENDAS DIRETAS AJuDAM 
A RECOLOCAR O BRASIL 
NO TOp 6 gLOBAL

“Os números reforçam que 
a atuação de segmentos como 
o de locação será o motor do ci-
clo de recuperação do mercado 
automotivo brasileiro, tendo em 
vista o surgimento de modelos 

A participação dessa 
categoria dobrou em uma 
década e aproxima-se 
da casa dos 50%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VENDAS
DIRETAS

VAREJO

23%
27%

23% 23%
29% 29%

34%
40% 43% 45%

77%
73%

77% 77%
71% 71%

66%
60% 57% 55%

de mobilidade disruptivos e uma 
mudança no mindset do consu-
midor”, opina Eladio Paniagua, 
presidente do Sindloc-SP. Os fa-
tos são reveladores. O setor tor-
nou-se protagonista.             n

CHINA

25,8

EUA

17,0

JAPÃO

5,2

ÍNDIA ALEMANHA BRASIL FRANÇA R. UNIDO ITÁLIA CANADÁ

4,4 4,0 2,7 2,6 2,5 2,1 1,9

Fonte: Anfavea

RANkING MuNDIAL DE EMPLACAMENtOS DE 
vEíCuLOS EM 2019 (em milhões de unidades)

Fonte: Anfavea

vAREJO x vENDAS DIREtAS EM uMA DéCADA 
(em % de automóveis e comerciais leves)
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O BEABÁ PARA INSTALAR   
pLACAS MERCOSuL

Ainstalação das placas veiculares no padrão do 
Mercosul é obrigatória desde o último dia 31 de 
janeiro. Mas a notícia vem causando dores de 

cabeça entre motoristas e gestores de frota. A capital 
paulista, por exemplo, dispõe somente de quatro pos-
tos de serviço e provoca uma espera que chega a qua-
tro horas. Para completar, ainda pairam dúvidas sobre 
a nova legislação.

Especialistas da editora Auto Esporte e da Lumma 
Despachante elencaram algumas questões essenciais 
para assimilar essa novidade e garantir a plena ade-
quação da frota sem sustos ou riscos.

Saiba detalhes da nova legislação para agilizar a adequação da sua frota

quEM PRECISARá tROCAR?
Veículos novos no primeiro emplacamento ou veí-

culos em circulação nos casos de troca de municípios 
e estados, placas furtadas ou danificadas.

COMO fICARá A SEquêNCIA NOS  
CARROS Já EMPLACADOS?

Será mantida a mesma quantidade de caracte-
res. Mas quem fizer a troca da placa antiga em um 
carro já registrado verá, no lugar do segundo núme-
ro da esquerda para a direita, uma letra de A a J (ver 
quadro abaixo).

tAxA DE PLACA  
Ou LACRAÇÃO

Com a nova regulamentação, foi 
extinta a taxa aplicada pelo Detran 
para solicitações de placa. Uma 
nova cobrança ainda não foi divul-
gada pelos órgãos. 

quEM EStARá AutORIZADO 
A EMPLACAR?

O emplacamento poderá ser 
feito por prestadores de serviço 
especializados e credenciados. 

 
tODOS OS CARROS, 
INCLuSIvE uSADOS, 
tERÃO quE tROCAR SuAS 
PLACAS Até DIA 31 DE 
DEZEMbRO DE 2023?

Inicialmente os veículos de pri-
meiro emplacamento e transfe-
rência de domicílio terão prioridade 
para a troca das placas. Mas até 
2023, toda a frota nacional deve ser 
atualizada, cabendo aos Detrans o 
cumprimento da determinação, con-
forme a estrutura em cada estado.  

AS PLACAS tERÃO 
MESMO A INDICAÇÃO DE 
CIDADE E EStADO?

Os brasões são a identifica-
ção do domicílio do veículo e do 
proprietário, que está nas placas 
brasileiras desde os anos 1940. 
A placa pode ser federal, mas o 
controle e tributação e multas da 
frota é dos estados, e os municí-
pios têm participação de 50% no 
IPVA. Segundo o Denatran, se não 
existisse essa identificação seria 
difícil direcionar a receita do IPVA 
para cada município. Além disso, a 
informação serve também como 
uma forma de identificação mais 
facilitada da origem do carro, caso 

seja necessário rastrear sua ori-
gem ou identificar o proprietário. 

ISSO PODE SER utILIZADO 
PARA MuLtAR vEíCuLOS? 
EM quAIS SItuAÇõES?

De acordo com o Denatran, não 
há previsão na regulamentação 
atual para o controle de velocidade 
ou o licenciamento, mas há estu-
dos para o seu uso nesse sentido. O 
principal objetivo é dificultar a clo-
nagem de veículos e outros crimes. 

COMO OS CHIPS 
fuNCIONARÃO?

Os chips das novas placas pos-
suem uma criptografia desenvolvida 
para o Denatran semelhantes ao já 
conhecido QR Code. Cada um con-
terá um número de serial único, no 
qual ficarão armazenadas informa-
ções relativas à toda a rotina do veí-
culo, desde a sua produção até seus 
atuais percursos, o que pode evitar, 
por exemplo, a clonagem da placa.

Mas de acordo com o órgão, o 
chip servirá apenas para controle de 
passagem dos veículos nos locais 
de instalação das antenas, conten-
do um número de identificação crip-
tografado para ser utilizado pelas 
instituições que tiverem a autoriza-
ção do departamento. Dessa forma, 
não serão armazenados dados so-
bre os condutores ou proprietários 
dos veículos.

Os chips também identificam o 
veículo em movimento por meio de 
radiofrequência, permitindo que haja 
uma fiscalização da localização do car-
ro em tempo real, por exemplo. Além 
disso, ficará mais fácil a verificação 
de outros dados como a regularidade 
do veículos quanto ao seu licencia-
mento, pagamento de IPVA e multas. 

O NOvO CHIP SubStItuIRá 
O PREvIStO PELO SIStEMA 
DE IDENtIfICAÇÃO 
AutOMátICA DE vEíCuLOS 
(Siniav)?

O novo chip poderá substituir o 
antigo previsto em seu projeto para 
evitar um custo dobrado aos con-
sumidores. Segundo o Denatran, 
porém, o SINIAV também admitirá 
outras tecnologias para atender à 
necessidade de identificação auto-
mática dos veículos, como a cobrança 
automática de pedágios, acessos a 
condomínios e estacionamentos pri-
vados, abastecimento em postos de 
combustíveis, entre outros serviços.

quAL A DIfERENÇA téCNICA 
ENtRE O CHIP DO SINIAv E 
O CHIP DA PLACA?

A tecnologia prevista na atu-
al regulamentação do SINIAV é do 
tipo semi-ativo (ou semi-passivo), 
que possui bateria interna, com 
durabilidade máxima de cinco anos 
e custo entre R$ 50 e R$ 100. Já o 
chip não possui bateria, não preci-
sa ser trocado e é do tipo adesivo, 
que podem ser colados no para-
-brisa do carro, por exemplo. 

A tECNOLOGIA DE LEItuRA 
DE CHIPS DO SINIAv 
EStARá DISPONívEL PARA 
SER uSADA tAMbéM POR 
EMPRESAS PRIvADAS?

A intenção do governo é conci-
liar a atual infraestrutura das em-
presas privadas disponibilizando a 
identificação dos veículos para as 
empresas conveniadas, para que 
elas possam exclusivamente (e 
não para outras aplicações) pres-
tar os serviços que atualmente 
oferecem aos clientes.                    n

           SEquêNCIA NOS CARROS Já EMPLACADOS
    O segundo número da placa (da esquerda para a direita) será substituído por uma letra

COMO É 0 1 2 3 4 5 6 7 98

COMO FICARÁ A B C D E F G H JI
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ao final do período de aluguel. Os dados e documen-
tações para solicitar os carros (veja box) devem ser 
enviados para o e-mail fleetbrasil@sindlocsp.com.br.

“As locadoras paulistas ganham um importante 
aliado com essa parceria, a partir do momento em 
que podem incrementar suas frotas sem despender 
vultosos recursos financeiros. A VW, por sua vez, 
aproxima-se de médias e pequenas empresas e re-
força a abrangência de sua marca”, celebra Eladio Pa-
niagua, presidente do Sindloc-SP.                                      n

SINDLOC-SP ANuNCIA   
pARCERIA EXCLuSIVA 
COM A VOLKSWAgEN
Acordo possibilita acesso a veículos 
da montadora em condições mais especiais

Novo ano, novos parceiros. O Sindloc-SP fortalece 
seu rol de acordos exclusivos e agora se une à 
Fleet Solutions Brasil, locadora criada pela 

Volkswagen no segundo semestre do ano passado. Por 
meio dessa cooperação, as locadoras afiliadas ao sindi-
cato passam a ter acesso a veículos alugados da monta-
dora em condições especiais.

Como parâmetros, um modelo T-Cross 1.0 200 
TSI Auto está disponível para locação a um custo de 
R$ 1.399 por 24 meses e R$ 1.439 por um ano. A ver-
são Comfortline sai respectivamente por R$ 1.489 e 
R$ 1.499, enquanto o Virtus Highline está cotado em 
R$ 1.599 e R$ 1.699. A operação inclui seguro com 
cobertura de caso, franquia de 10% e RCF, revisões, 
trocas de óleo e documentações referentes ao IPVA, 
taxas e licenciamentos. A parceria estipula o limite de 
3 mil quilômetros rodados mensalmente.

O contrato será assinado digitalmente, com prazo 
de 30 dias de pagamento após o faturamento do mês 
fechado e 40 dias de entrega. Podem ser adquiridos 
veículos nas cores branca e preta, que poderão ser 
comprados com desconto de 12% sobre a tabela Fipe 
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¦ Comprovar mais de três anos de atividades
¦ Apresentar a última alteração contratual
¦ Balanço e DRE dos últimos dois anos  
¦ Declaração de associado ao Sindloc-SP
¦ Cartão do CNPJ
¦ Empresa optante do Simples deve enviar 

declaração do Simples e IRPF dos sócios dos 
últimos dois anos

Condições para ter 
acesso à parceria

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

mailto:fleetbrasil@sindlocsp.com.br
http://www.segurototal.com.br/
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“As locadoras também podem 
aproveitar essa modalidade por 
possuírem um regime de utilização 
que permite utilizar índices de 
depreciação em prazos mais 
rápidos do que aqueles definidos 
pela contabilidade convencional”
PAULO HENRIQUE – CEO DA AUDITLOCONE

ciadas, se faz necessária a elabo-
ração de um projeto técnico para 
solicitação de um laudo técnico, 
que defina quais os prazos adequa-
dos a depreciar cada tipo de veícu-
lo em função da utilização a que é 
submetido”, explica o especialista.

As locadoras que estão enqua-
dradas no regime do Lucro Real 
apuram créditos do PIS/Cofins 
em 9,25% sobre as despesas de 
depreciação. Usualmente essa 
taxa é de 20% ao ano, ou seja, um 
carro é depreciado em cinco anos. 
Entretanto, a vida útil de um ve-
ículo na locadora em geral não 
passa de três anos.

“Nesses casos, o laudo técni-
co pode definir a depreciação em 
três anos, a uma taxa anual de 
33,33%. Dessa forma, haverá um 

APROVEITE AS VANTAGENS DA 
DEPRECIAÇÃO ACELERADA  
Prática largamente aplicada pela indústria também 
pode ser benéfica para as locadoras de veículos

Um benefício que pode ser 
utilizado por todas as lo-
cadoras, previsto na legis-

lação do imposto de renda há 
anos, é a utilização de taxas dife-
renciadas de depreciação, usual-
mente intitulada como Deprecia-
ção Acelerada.

A depreciação acelerada já é 
largamente utilizada pelas indús-
trias, com a comprovação, por in-
termédio de laudos técnicos, de 
que os maquinários são submeti-
dos a desgaste mais acentuados 
devido à utilização em intensos 
turnos de trabalho. Essa prática 
possibilita depreciar esses ma-
quinários de forma mais rápida e, 
assim, a companhia se beneficia 
de tributos federais como tam-
bém estaduais.

“As locadoras também podem 
aproveitar essa modalidade por 
possuírem um regime de utiliza-
ção que permite utilizar índices 
de depreciação em prazos mais 
rápidos do que aqueles definidos 
pela contabilidade convencional 
– cujo prazo gira em torno de 60 
meses”, comenta Paulo Henrique, 
CEO da AuditLocOne.

É importante destacar que, aos 
olhos do Fisco, a definição do que 
é depreciação não é, pura e sim-
ples, o “desgaste” dos bens, mas 
também a expectativa econômica 
residual após sua utilização.

Os órgãos do governo limitam-
-se a fiscalizar os critérios padrão, 
definidos pela lei e aplicados nos 
registros contábeis. “É por essa 
razão que, para situações diferen-
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ganho equivalente ao PIS/COFINS 
(9,25%) sobre o acréscimo de de-
preciação”, comenta. No tocante 
ao IRPJ/CSL, com uma deprecia-
ção maior, haverá ganhos finan-
ceiros por causa da redução dos 
lucros e da consequente redução 
dos tributos a pagar.

Benefício apurado

Valor unitário 60.000 Fiscal Laudo Diferença PIS/Cofins

Depreciação-Despesa

GANHO TRIBUTÁRIO COM LAUDO DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA

Valor da frota 3.000.000 40% 66% 26% 9,25%

1.200.000 1.980.000 780.000 72.150

2,41%

Frota 50

A obtenção desses laudos, 
que são emitidos por institu-
tos ligados ao governo, envolve 
grande complexidade técnica, 
trabalhos de compilação de da-
dos, inventários e auditorias de 
frota, estudos comprobatórios. 
Todo esse processo subsidia a 

elaboração de um dossiê, neces-
sário para a obtenção dos laudos.

Para ampliar as chances de se 
obter os referidos laudos, é reco-
mendável a assessoria de espe-
cialistas que se encarregam de 
toda esta preparação e formata-
ção prévia.                                   n        

Com o objetivo de subsidiar as locadoras na 
obtenção desses laudos de depreciação acelera-
da, o Sindloc-SP firmou parceria para disponibi-
lizar assessoria técnica, e com honorários pagos 
apenas se o seu processo for bem sucedido, e 
por um pequeno percentual sobre o que econo-
mizar. Solicite outras informações pelo e-mail  
depreciacaoacelerada@sindlocsp.com.br.

NOvA PARcERIA

mailto:depreciacaoacelerada@sindlocsp.com.br
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Criar aplicativos móveis para ampliar a interação 
com clientes e dinamizar processos operacionais 
e de reservas pode parecer um investimento 

impraticável à primeira vista. A boa notícia é que essa 
tarefa não requer, necessariamente, tanto dinheiro, 
meses de trabalho ou mesmo conhecimento de codi-
ficação. O consultor de marketing digital Luciano Lar-
rossa elencou cinco plataformas que possibilitam o 
desenvolvimento de um app próprio.

¦  A P P 2 S A L E S
Permite a criação de redes sociais e importa sua lo-

gomarca para o banco de dados, além de editar textos 
e cores de app. Uma das grandes vantagens é a fer-
ramenta de publicação em lojas virtuais de aplicativos 
como Google, Apple e Amazon. Todos os planos cus-
tam R$ 1 no primeiro mês. Nos meses subsequentes 
há três planos, com valores a partir de R$ 97.

¦  S H O u t E M
Conta com ferramentas de engajamento e pode-

rosas opções de monetização. Isso proporciona uma 
experiência de e-commerce, assinaturas, ofertas e 
cupons no aplicativo. Também há suporte para todas as 
principais redes de anúncios incluídos. O usuário pode 
publicar seus aplicativos na sua conta de desenvolvedor 
no iTunes e Google Play. O bom é que também é pos-
sível  atualizar o seu aplicativo ou conteúdo em tempo 
real. Os planos começam a partir de US$ 19,90 por mês.

uM APP PARA 
CHAMAR DE SEu

¦  G O O D  b A R b E R
Fornece uma plataforma para criar aplicativos 

para iPhone e dispositivos com sistemas Android, 
permitindo assumir o controle de todos os detalhes 
do seu aplicativo sem produzir uma única linha de có-
digo. A empresa ainda conta com uma versão móvel 
livre e os usuários podem acessá-la pelos navegado-
res dos seus celulares. Os planos mensais variam de 
US$ 16 a US$ 32.

¦  b I Z N E S S  A P P S
A ferramenta ajudar a criar aplicativos móveis com 

grande variedade de recursos, incluindo carrinho de 
compras no caso do aluguel de dois ou mais veículos, 
programas de fidelidade, entre outros. O conteúdo é 
dinâmico e permite integrações de terceiros. O usuá-
rio pode atualizar instantaneamente o app e modifi-
car tudo dentro dele, sem ter de enviar o seu aplicativo 
para uma longa atualização com a Apple ou a Google. 
Mensalidades entre US$ 29 e US$ 59.

¦  A P P M A k R
Você pode fazer os aplicativos que quiser, com atu-

alizações ilimitadas e utilizar uma série de recursos, 
incluindo galerias de alta resolução de fotos, atualiza-
ções ao vivo, música e vídeo, salas de bate-papo para 
interagir com os clientes, a integração do Google Maps, 
calendários de eventos compartilhados e compras. Há 
desde planos gratuitos até os de taxa única (US$ 99).

Conheça plataformas que ajudam a desenvolver um aplicativo 
próprio e expor sua marca sem investimentos vultosos
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O QuE É A   
EFD-REINF?

As leis e obrigações de uma 
empresa nunca são sim-
ples de entender, e alguns 

nomes e siglas podem gerar confu-
são. Uma delas é EFD-Reinf, decla-
ração que integra o sistema público 
de escrituração digital e vem com-
plementar o eSocial. 

Essa declaração traz muitos 
benefícios, tanto para os conta-
dores como para os empresários, 
sendo que o principal deles é reali-
zar a unificação de variadas obriga-
ções complementares. Os empre-
endedores e proprietários de um 
negócio sabem que o Brasil é um 
país burocrático, e a lista de obri-

“A EFD-Reinf traz como principal 
vantagem a diminuição da 
quantidade das declarações 
realizadas, ao integrá-las com 
outros módulos do eSocial”
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no tocante à emissão de notas fis-
cais e impostos. Por isso, as em-
presas precisam ter um controle 
rígido para recolher as notas no 
mês previsto e evitar penalidades.

A declaração substitui uma sé-
rie de outras obrigações, a come-
çar pela EFD-Contribuições, que 
é basicamente responsável pela 
apuração das contribuições previ-
denciárias em cima da receita bru-
ta. A EFD-Reinf também absorve 
o que era requerido em declara-
ções como GFIP, Dirf, Rais e Caged.

Felizmente, caminhamos para 
uma simplificação dos processos 
burocráticos. Mas, mesmo nesse 
caso, o auxílio profissional exter-
no e especializado é essencial para 
garantir que a empresa esteja em 
dia com as obrigações legais e com 
as normas impostas pela legisla-
ção atualizada.                                n

gações exigidas pelo 
Fisco é extensa. Se es-
sas exigências não são 

entregues, podem acabar causan-
do multa e outros prejuízos.

A EFD-Reinf traz como prin-
cipal vantagem a diminuição da 
quantidade das declarações re-
alizadas, ao integrá-las com ou-
tros módulos do eSocial. Assim, o 
contribuinte consegue melhorar e 
simplificar o processo, já que tem 
a possibilidade de unificar as in-
formações em um banco de dados 
integrado. Essa prática garante o 
aprimoramento da gestão tributá-
ria e minimiza os riscos de alguma 
das obrigações previstas passar 
despercebida.

Ao implantar essa declaração, o 
processo de troca de informações 
com a Receita Federal também se 
tornou mais ágil, especialmente 

LuIZ SANtOS 
ESPECIALISTA CONTÁBIL 
DA VERS CONTABILIDADE
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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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