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Conheça os novos cursos  
da Uniabla

Aluguel de caminhões é uma das 
tendências do mercado

Com a escassez de carros, 
será preciso aperfeiçoar as 
manutenções

Crescer, 
profissionalizar o 
setor e fortalecer 
o mercado. Vamos 
juntos?
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EDITORIAL

Nesta revista realizamos um trabalho fundamental para 
perceber o potencial do SINDLOC-MG no segmento de 
aluguel de automóveis em Minas Gerais. Criamos, como é 
possível perceber já na capa desta edição, uma vasta lista 
dos principais produtos e serviços oferecidos pelo sindicato 
aos associados. O trabalho é árduo, mas compensador. ttt o 
quanto estamos no caminho certo, representando e criando 
valor transformador. 

Sugiro que vejam com cuidado cada item e analisem quais 
produtos e serviços não são usufruídos pela sua locadora. 
Usem e abusem das possibilidades. Assim, crescemos uni-
dos, de maneira profissional e ética. Vamos juntos?

Além disso, a edição 110 traz muitos conteúdos importan-
tes para se perceber o setor. Estamos falando dos cuidados 
que as locadoras precisarão ter na manutenção da frota já 
que a renovação, por conta da escassez de automóveis no 
mercado, tende a demorar. Também falamos do nicho de 
aluguel de caminhões em expansão no Brasil e dos números 
do segmento por meio do Anuário Abla. Falamos ainda das 
mudanças recentes no Código de Trânsito Brasileiro que 
poderá afetar as locadoras. Enfim, são muitas reportagens 
interessantes.

Excelente leitura!
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NOTAS

Revista SINDLOC-MG

Ao longo de 
todo o mês de ju-
nho, o SINDLOC 
Solidário irá promover a cam-
panha do agasalho. A intenção é 
arrecadar roupas, calçados e cobertores 
doados por associados e parceiros para pessoas 
em situação de vulnerabilidade. “Assim como 
fizemos na campanha ‘doe sangue e crie valor 
transformador’, queremos incentivar a empa-
tia e a solidariedade entre os colaboradores do 
segmento de aluguel de automóveis. Para isso, 
não existe melhor maneira de ajudar quem 
precisa”, comenta Carla Fernandes, Assistente 
Administrativa Financeira do SINDLOC-MG. 
A campanha está na sua fase de organização. 
Acompanhe nossas redes sociais para saber 
mais detalhes.

SOLIDARIEDADE

SINDLOC-MG SOLIDÁRIO
IRÁ PROMOVER  
CAMPANHA DO  
AGASALHO

A Comissão de Viação e Transportes da Câ-
mara dos Deputados aprovou proposta que 
exige, para a emissão do novo Certificado de 
Registro de Veículo, comprovante de ausência 
de restrição no Renavam, relacionada a apro-
priação indébita e estelionato. A medida, caso 
vire Lei, será uma vitória para o setor no sen-
tido de dificultar a ação dos estelionatários. 
Atualmente, quando os carros são retirados 
das locadoras mediante fraude não fica carac-
terizado nem furto e nem roubo, e por isso as 
empresas ficam impossibilitadas de registrar 
impedimento de circulação.. O projeto segue 
em caráter conclusivo na Comissão de Cons-
tituição e Justiça e de Cidadania.

LEGISLAÇÃO

COMBATE À 
APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA

TURISMO DOMÉSTICO

BRASIL REDESCOBERTO
96% dos brasileiros que viajaram ao longo de 2020 ficaram pelo país 

e redescobriram o Brasil. O dado é do anuário da Associação Brasi-
leira de Operadoras de Turismo - Braztoa, que apontou também uma 
maior procura por cidades próximas aos grandes centros urbanos, 
onde se pode chegar de carro e que exigem um planejamento de 
viagem mais simples. Para Magda Nassar, presidente da Associação 
Brasileira de Agências de Viagem - Abav, o turismo doméstico é 
uma tendência. Por enquanto, o mercado se agarra à esperança da 
vacinação contra a Covid-19 e à demanda reprimida por parte dos 
turistas para uma recuperação ainda em 2021.
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CRESCER JUNTOS, 
PROFISSIONALIZAR 
O SETOR E 
FORTALECER 
O MERCADO 
Listamos os produtos e serviços que colaboram 
para um segmento mais profissional. Vamos juntos?

CAPA
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CRESCER JUNTOS, 
PROFISSIONALIZAR 
O SETOR E 
FORTALECER 
O MERCADO 
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Há  quase  30  anos  o 
SINDLOC-MG fomenta 
a união entre as locado-

ras de automóveis de Minas Ge-
rais. Consciente da importância 
de crescer juntos, profissionalizar 
o setor e fortalecer o mercado, 
trabalha para representar e criar 
valor transformador para as em-
presas associadas, atuando a partir 
de objetivos bem definidos junto 
a fornecedores e órgãos governa-
mentais. Tudo isso, sem fins lu-
crativos e visando ser reconhecido 
como a melhor referência do seg-
mento. Por isso, cresce constante-
mente. Já são quase 250 locadoras 
associadas de todas as partes do 
território mineiro.

A partir dessa força representa-
tiva, o SINDLOC-MG vem esti-
mulando as empresas a conhece-
rem mais dos produtos e serviços 
oferecidos pela entidade. “Que-
remos não só ampliar nosso time 
de negócios, mas incentivar uma 
maior participação dos empresá-
rios e colaboradores nesse ecossis-
tema de soluções que ofertamos”, 
explica Leonardo Soares, Diretor 
Executivo do sindicato. Por isso, a 
Revista SINDLOC-MG sistemati-
za alguns dos principais benefícios 
da entidade. Vamos juntos?

VAI RENOVAR A FROTA?

Conheça as políticas de desconto para aqui-
sição de veículos negociados com as principais-
montadoras do país.

DESMOBILIZAR A FROTA?

Temos parcerias com empresas de logística, 
guarda e desmobilização de frota.

E GERIR A FROTA?

Estamos aliados às principais empresas desen-
volvedoras de software de gestão de locadoras.

PRECISA TERCEIRIZAR MOTORISTA?

Converse com a gente.

E QUE TAL ADQUIRIR AS NO-
VAS PLACAS MERCOSUL?

O sindicato tem fornecedores com condições 
especiais.

AQUISIÇÃO DE CRÉDITO?

O SINDLOC-MG, pela força representati-
va, tem parceria com importantes instituições 
financeiras.

FROTA E CRÉDITO



PRECISA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS?

Confira nosso conjunto de parcerias para 
todo e qualquer tipo de peça, lubrificantes e 
acessórios de veículos.

E DESPACHANTES?

Somos parceiros das empresas mais especia-
lizadas no assunto.

UM DOS SEUS VEÍCULOS SOFREU 
UM ACIDENTE E FOI CLASSIFICA-
DO COMO GRANDE MONTA?

Venha falar com o sindicato. Temos um par-
ceiro ideal para elaboração de laudos de reclas-
sificação.

COMO ANDAM AS HIGIENIZA-
ÇÕES DOS SEUS VEÍCULOS?

O SINDLOC-MG tem parceiros para este 
serviço também e, como sempre, com excelen-
tes condições.

MANUTENÇÃO
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ESTÁ ENFRENTANDO PREJUÍZOS COM MULTAS?

Conheça o Portal Frotista!

E QUE TAL APRIMORAR SUA CONTABILIDADE?

Conheça O SINDLOC-MG tem parceria com escritórios 
especializados no setor.

E SUA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO?

Com o SINDLOC-MG é possível ter acesso a serviços 
como emissão de CRLV em lote, inclusão e exclusão de 
impedimento administrativo junto ao Detran-MG.

TEM ALGUMA DÚVIDA JURÍDICA?

Oferecemos assessoria com especialistas e conhecedores 
do segmento de aluguel de automóveis, nas áreas fiscal, 
tributária, trabalhista, comercial e de trânsito.

GESTÃO

SEGUROS?

Corretoras especializadas em locadoras são 
parceiras do Sindicato.

PRECISA RASTREAR SEUS VEÍCULOS?

São vários os fornecedores que oferecem este 
serviço em condições especiais.

VAMOS EVITAR OS ESTELIONATOS?

Empresas parceiras com o mais alto padrão 
tecnológico podem oferecer dispositivos de 
segurança capazes de barrar as ações dos es-
telionatários como, por exemplo, plataforma 
antifraude que realiza reconhecimento facial.

FIQUE BEM INFORMADO!

Uma variedade de informação relevante so-
bre o segmento, por meio do site, Revista SIN-
DLOC-MG, newsletter, lista de transmissão 
no WhatsApp e redes sociais como Youtube, 
Instagram, Facebook e Linkedin

E MELHORAR A SUA COMUNICAÇÃO? 

O sindicato tem parceria com agências espe-
cializadas no assunto.

SEGURANÇA

COMUNICAÇÃO
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ü  Assistência 24H;

ü  Atendimento focado em 

frotas;

ü  Acionamento via whatsapp;

ü  Contratação ágil, 

independente do seguro.

www.segurototal.com.br

0300 788 7676  ou  (14) 2106-7676 

Comercialização Exclusiva

A SEGURANÇA QUE VOCÊ 

PRECISA COM A 

ASSISTÊNCIA QUE SEU 

CLIENTE MERECE

parceria:

SAÚDE DOS COLABORADORES?

Conheça nossos planos de vida, saúde, odon-
tológico e funerário.

QUE TAL CAPACITAR SUA EQUIPE?

Em parceria com a Uniabla, o sindicato está 
ofertando 19 cursos na modalidade ensino à 
distância. Nessa edição da Revista SINDLOC-
-MG detalhamos melhor o tema. Confira!

PRECISA DE UM LUGAR PARA  
REUNIÕES E TREINAMENTOS?

O SINDLOC-MG possui uma infraestrutura 
à disposição dos associados com sala de reunião, 
espaços para eventos e auditório equipado.

EQUIPE
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UNIABLA

Uniabla lança  
19 novos cursos
A Universidade Corporativa do Setor de Locação de Veículos - Uniabla, em parceria com 

o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat, lança 19 novos cursos na 
modalidade educação à distância. As capacitações vão desde administração da frota, co-

municação interpessoal, passando por atendimento, até gestão do tempo e lógica e criatividade. 
Além dos novos, a Uniabla mantém seus cinco treinamentos anteriores. Para saber mais, acesse: 
www.uniabla.com.br.

CURSOS EAD HORAS 
DURAÇÃO

Administração da frota 10
Aprendendo a planejar as finanças de uma empresa 8
Comunicação interpessoal e atendimento ao cliente 30
Desenvolvimento de lideranças 30
Direção segura 4
Documentação oficial sem complicação 8
E-social: O que é e como utilizá-lo? 8
Empreendedorismo no setor do transporte 10
Ética e relacionamento no trabalho 30
Fórmulas e gráficos no Excel 4
Fundamentos da administração de pessoal 50
Gerenciando com excelência 30
Gestão estratégica com foco em resultados 50
Gestão do tempo 12
Gestão para resultados 30
Introdução à responsabilidade socioambiental 10
Lógica e criatividade 10
Manutenção preventiva de veículos 8
Mecânica descomplicada (para locadoras de caminhões) 42

NOVOS CURSOS



CURSOS EAD HORAS 
DURAÇÃO

Atendimento eficaz operacional 40
Competências gerenciais 40
Gestão em administração e finanças 40
Gestão da frota 40
Vendas com qualidade 40

CURSOS TRADICIONAIS

Com infraestrutura completa, departamento 
estratégico de operações e softwares específi-
cos para gestão dos processos logísticos de 
armazenagem e transporte de veículos, a 
TÉLEIA LOGÍSTICA une experiência e compro-
misso com a segurança e a qualidade de seus 
serviços e atende rotas municipais, intermu-
nicipais e interestaduais, em diversas locali-
dades e grandes centros urbanos.

Segurança, agilidade e tecnologia?

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO 
ideal para sua frota!

31 3594-1161

Rodovia BR 381 Fernão Dias - KM 482
Distrito Industrial Jardim Piemont - Norte Betim/MG

www.teleialog.com.br

INFRAESTRUTURA
Matriz
• 11.000m² de pátio com capacidade para 
1.000 veículos.
• 500m² de showroom, recepção e lounge

Filial  RJ
• 6.000m² de pátio com capacidade para 
500 veículos.
• 500m² de showroom, recepção e lounge

Filial SP
• 2.000m² de pátio com capacidade para 
200 veículos.

DIFERENCIAIS
• Frota própria de caminhões.
• Transporte e armazenagem de veículos.
• Entrega técnica com preparação.
• Descaracterização de veículos.
• Carga e descarga dentro dos pátios com 
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MERCADO

Fique atento ao 
nicho de aluguel de 
caminhões
Em 2019, as locadoras brasileiras compra-

ram 1.747 caminhões. Em 2020, apesar 
da pandemia, este número foi de 5.411 

unidades. Um dado três vezes maior indica 
que há uma tendência e algumas locadoras es-
tão apostando nela. Os dados são do Anuário 
Abla 2021 que também mostra que a frota total 
de caminhões em nome de locadoras atingiu 
15.894 unidades no país.

Existem duas companhias à frente desse mo-
vimento: a Ouro Verde, do Paraná, e o Grupo 
Vamos, da JSL. A primeira, dona de uma frota 
de 5 mil caminhões e 3 mil equipamentos (carro-
cerias, máquinas agrícolas e de construção), re-
gistrou crescimento de 30% em 2020. A segunda 
foi responsável nos últimos 12 meses por 4% das 
vendas de caminhões das montadoras brasileiras.

Três fatores ajudam a compreender as apos-
tas: o crescimento do agronegócio, a expansão 
da cultura do aluguel provocada pela pandemia 
que obrigou empresas a estudarem soluções de 
curto prazo para reduzir custos e reforçar o caixa 
e a percepção de que da frota total de caminhões 
em circulação no país, apenas 1% é alugada. 
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Com uma carteira de mais de 400 contratos, 
o Grupo Vamos atua principalmente no agro-
negócio, logística e transporte, varejo e serviços 
como de telefonia, distribuição de energia e 
coleta de lixo. Segundo Gustavo Couto, CEO 
da empresa, a participação da modalidade só 
pode crescer já que se está percebendo que não 
é preciso “carregar o custo de ter a propriedade 
do caminhão”. Para ele, existem cálculos que 
indicam que a despesa do aluguel chega a ser 
30% menor que o da aquisição.

Em entrevista para o Jornal O Estado de S. 
Paulo, Couto releva que em 2016 a empresa 
possuía 6 mil equipamentos alugados. Agora, 

em 2021, esse número já passa de 13 mil. Sendo 
que 80% desse total corresponde a caminhões. 
O restante são máquinas e equipamentos.

Outro número interessante que o CEO re-
vela é sobre os investimentos da empresa. Se 
em 2019 o volume foi de R$ 730 milhões na 
compra de novos veículos, em 2020 o número 
passou de R$ 1 bilhão para compra de veículos 
e equipamentos. O que ajuda a entender a alta 
revelada pelo Anuário Abla. Ou seja, fiquem 
atentos ao nicho de aluguel de caminhões.
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Em março, a Abla publicou o seu Anuário, 
um estudo estatístico do segmento de 
aluguel de automóveis no Brasil a par-

tir de dados coletados pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados. O documento faz um 
minucioso trabalho de tradução em número 
do segmento. Em 2020, apesar da pandemia, o 
Anuário mostra que a expansão do mercado de 
locação de veículos seguiu acelerada.

LOCADORAS FORAM ÀS COMPRAS

Apesar do susto no início do ano com a pan-
demia, as empresas de aluguel de carros com-
praram 360.567 veículos zero quilômetros. Isso 
equivale a 20,6% de todos os automóveis co-
merciais leves emplacados em 2020 no Brasil. 

As compras de caminhões totalizaram 5.411 
unidades ante 1.747 unidades em 2019. Já as 
compras de ônibus sofreram redução na com-
paração com 2019. No ano passado foram com-
prados 1.863 ônibus, enquanto em 2019 haviam 
sido adquiridas 2.030 unidades. 

O setor em números, 
2020 em dados

FROTA TOTAL E NÚMERO 
HISTÓRICO

O setor terminou 2020 com 1.007.221 veícu-
los, superando pela primeira vez na história 
da atividade a marca de mais de um milhão de 
carros. Já a frota de caminhões atingiu 15.894 
unidades ao final do ano passado, acima dos 
10.994 caminhões que as locadoras possuíam 
em 2019. No setor de ônibus, a frota total fe-
chou o ano com 7.863 unidades, acima da mar-
ca de 6.239 do final de 2019.

ANUÁRIO ABLA
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O setor em números, 
2020 em dados

FATURAMENTO EM QUEDA

Em 2020 foram vendidas 44,6 milhões de diá-
rias de aluguel de carros, ante 49,6 milhões ven-
didas em 2019. Com isso, o faturamento bruto 
anual do setor caiu de R$ 21,3 bilhões para R$ 
17,6 bilhões, enquanto o faturamento líquido 
recuou de R$ 19 bilhões para R$ 15,3 bilhões. 

POSTOS DE TRABALHO EM ALTA

Apesar da pandemia, o total de postos de tra-
balho nas locadoras subiu de 75.104 para 77.214; 
e o número de empresas ativas no segmento 
avançou de 10.812 para 11.053. 
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INOVAÇÃO

Aos poucos as empresas vão incorporan-
do tecnologias que colaboram para a 
diminuição do papel no mundo. A 

aproximação do universo físico com o tecno-
lógico, do offline ao online, é cada vez maior. 
A chegada da Internet das Coisas - IdC, vem 
ampliando as possibilidades das ações sem fio 
e o homem cada vez mais se comunica com 
os objetos inteligentes. Tudo isso vem colabo-
rando para um mundo mais sustentável, mais 
barato e prático.

Um excelente exemplo desse avanço está na 
digitalização de documentos fundamentais de 
trânsito como a Carteira Nacional de Habilita-
ção e o Certificado de Registro e Licenciamen-
to de Veículo que hoje podem ser apresentados 

Redução do papel é economia 
na gestão

pelo smartphone. 

No segmento de aluguel de automóveis a 
tecnologia vem ocupando cada vez mais espa-
ço. Hoje, muitas locadoras realizam as visto-
rias digitalmente, sem uso de nenhum papel. 
Também são cada vez mais comuns os usos 
dos certificados e assinaturas digitais, além 
dos contratos onlines e armazenamentos em 
nuvens. “O SINDLOC-MG, sabendo da im-
portância da inovação, tem buscado parceiros 
que ajudam na digitalização do setor”, lembra 
Patrícia Morais, Coordenadora Administrativa 
do SINDLOC-MG.



Revista SINDLOC-MG 19

Redução do papel é economia 
na gestão

DER-MG

Uma dessas parcerias é com o Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem de Mi-
nas Gerais - DER-MG, que hoje disponibiliza 
ações como consultas de infração, identificação 
de condutor, recurso de defesa de autuação, 
emissão de guias de pagamento de multas, 
entre outros serviços. Tudo de uma maneira 
online, fácil e gratuita.

SRPR

O Sistema de Registro Automático de Veícu-
los Automotores - SRPR, é uma ferramenta do 
Detran-MG que objetiva agilizar o atendimen-
to às pessoas jurídicas que buscam emplacar, de 
uma só vez, muitos veículos zero quilômetros. 
Mas não só isso. Por meio do sistema é possível 
realizar consultas dos processos administrati-
vos do Detran-MG de forma segura e realizar 
a comunicação de venda. A ferramenta ainda 
proporciona geração, envio, recuperação e pes-
quisa de lote, com até 50 veículos por vez.
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ASSINATURAS E 
CERTIFICADOS DIGITAIS

O Certificado Digital para Pessoa Jurídica 
é um documento eletrônico que representa 
empresas, corporações e instituições em atos 
praticados no universo digital. Entre suas prin-
cipais funcionalidades estão o acesso aos servi-
ços eletrônicos da Receita Federal, emissão de 
notas fiscais eletrônicas, assinatura de escritu-
rações contábil e fiscal e contratos digitais da 
empresa. Trata-se de um serviço amplamente 
seguro. Assim, pessoas e empresas podem se 
identificar e assinar digitalmente com tranqui-
lidade, sigilo, integridade e autenticidade das 
informações. O SINDLOC-MG possui uma 
parceria com o Grupo Infoco para oferecer 
condições especiais. Saiba mais pelos telefo-
nes 0800-000-0011 ou (31) 98501-4748 [What-
sApp]. Para conhecer mais da empresa, acesse  
www.infocodigital.com.br.

ARMAZENAMENTO EM NUVENS

Atualmente todos os arquivos que antes ocu-
pavam HD’s dos computadores e pastas impres-
sas nos armários das locadoras, podem estar em 
nuvens. De uma forma mais segura e prática, 
com arquivos podendo ser acessados de qual-
quer computador, o armazenamento em nuvens 
é outra forma eficiente de reduzir papel, eco-
nomizar tempo e dinheiro. O SINDLOC-MG 
tem uma parceria com a empresa Inforrede 
que oferece o produto e serviço em condições 
especiais para os associados. Para saber mais 
acesse www.inforrede.com.br ou entre em con-
tato pelo email comercial@inforrede.com.br ou 
telefone (31) 3441-6820.

10 DICAS DE COMO 
REDUZIR O USO 
DE PAPEL NA 
SUA EMPRESA
Do Blog da PrintLoja.

1. DÊ PREFERÊNCIA A ARQUI-
VOS DIGITALIZADOS
Além de ajudar bastante a reduzir o uso 
de papel na empresa, facilita a circulação 
do documento pelos diversos setores.

2. CONHEÇA OS RECUR-
SOS DA SUA IMPRESSORA
Alguns modelos de impressoras possuem 
uma configuração onde o usuário tem que 
se deslocar até a impressora e liberar a im-
pressão manualmente. Isso faz com que o 
mesmo pense realmente se é necessário 
imprimir tal arquivo. Algumas outras ainda 
possuem a configuração de impressão fren-
te e verso automática, fazendo com que a 
utilização do papel seja mais proveitosa.

3. UTILIZE A TECNOLOGIA A SEU FAVOR
Muitas pessoas têm a mania de imprimir re-
latórios para participar de reuniões com seus 
gestores a fim de mostrar resultados. Esses 
arquivos podem ser substituídos por arquivos 
digitais, sendo demonstrados em tablets ou 
até mesmo em um data show, por exemplo.

4. RECICLE
Após a impressão de documentos, mui-
tas folhas são jogadas no lixo sem utilida-
de. Uma ideia legal é ter uma caixa com a 
etiqueta de “rascunho” em sua empresa.
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PETRAX

5. VISUALIZE ANTES DE IMPRIMIR
Esse recurso faz com que você 
verifique com atenção se é isso 
mesmo que deseja imprimir.

6. REDUÇÃO DE CUSTOS
Além de todos os itens já citados 
anteriormente, o mais importante é a 
redução de custo que a economia de 
papel pode proporcionar no fim do 
mês à conta bancária da empresa.

7. ORGANIZAÇÃO DO LO-
CAL DE TRABALHO
Com a redução de papel, além de seu 
ambiente de trabalho ficar visualmen-
te mais aconchegante, fica também 
organizado e fácil de localizar as coisas.

8. UTILIZE ASSINATURA DIGITAL
Hoje, existem programas em que 
você pode digitalizar a sua assina-
tura e anexá-las aos documentos.

9. SALVE SEUS ARQUIVOS NA NUVEM
Com o uso da tecnologia de arma-
zenamento em nuvem, o extravio de 
documento é bem menor e o usuário 
pode acessá-lo em qualquer lugar.

10. EMISSÃO DE NOTA FIS-
CAL ELETRÔNICA
Dê preferência para o envio de Nota 
Fiscal Eletrônica. Tem o mesmo valor 
e você pode fazer o envio através do 
email ou até WhatsApp do responsável.
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LEGISLAÇÃO

Já está em vigor a Lei 14.071/20 que altera 
diversos pontos no Código de Trânsito 
Brasileiro - CTB. É importante que os 

clientes das locadoras tenham conhecimento 
e que os setores de gestão de multa das empre-
sas atentem para as alterações que prevê, por 
exemplo, um prazo maior para indicação do 
condutor infrator. A Revista SINDLOC-MG, 
por meio de informações do Jornal do Carro, 
lista as 12 mudanças. Confira!

Conheça 12 mudanças no 
CTB que podem afetar o dia a 
dia da sua locadora

1. AUMENTO NA VALIDADE DA CNH

Dentre as mudanças que mais impactarão 
a vida do motorista, a maioria diz respeito à 
Carteira Nacional de Habilitação. Todos os 
documentos emitidos a partir da nova Lei pas-
sam a valer dez anos para condutores de até 50 
anos. Acima dessa idade, a renovação passa a 
ser a cada cinco anos. Agora, idosos acima de 
70 anos devem emitir um novo documento a 
cada três anos. 

2. NOVA PONTUAÇÃO

Antes, o motorista poderia acumular 
até 20 pontos na CNH para não ter 

a carteira suspensa. A partir 
de agora, contudo, há uma 

gradação no aumento des-
ta pontuação. Ou seja, 

dependendo da gra-
vidade da infração, 
o condutor pode 
perder o documen-
to com 20, 30 ou 40 
pontos acumulados 
dentro de 12 meses.

Se houver duas ou 
mais infrações gravíssimas 

dentro desse período, a CNH 
é suspensa com 20 pontos. Se 

houver uma infração gravíssima, a 
suspensão ocorre com 30 pontos. No 

entanto, ele só chegará aos 40 pontos den-

Com informações do Jornal do Carro.



tro de 12 meses, caso não ocorra nenhuma in-
fração gravíssima.

Para quem é motorista profissional, todavia, 
a regra é sempre de 40 pontos, independente-
mente das infrações. Se enquadram nesse perfil 
taxistas, motoristas de aplicativos, mototaxis-
tas e caminhoneiros.

3. CURSO DE RECICLAGEM 
SOMENTE COM 30 PONTOS

De acordo com a nova lei, caso esses pro-
fissionais acumularem 30 pontos em 12 meses, 
eles precisam fazer o curso de reciclagem para 
então zerar a pontuação.

4. MULTAS VIRAM ADVERTÊNCIAS

Agora infrações leves ou médias sem reinci-
dências dentro de um ano se tornam apenas 
advertências. Além disso, os pedestres não po-
derão ser mais multados.

5. PORTE DA CNH NÃO 
OBRIGATÓRIO

Outra mudança possibilita o motorista con-
duzir o veículo sem portar a CNH. Isto é, se 
no momento da identificação for possível ter 
acesso ao sistema informatizado que prove que 
o motorista está habilitado. A CNH digital 
também passa a valer como um documento 
de identidade em todo o território nacional.

6. VELOCIDADE

Quem for flagrado dirigindo em uma velo-
cidade acima de 50% do limite permitido pela 
via, agora, não terá mais a suspensão e apreen-
são imediata da CNH. O motorista entrará 
em um processo administrativo para perder 
a carteira.

7. LICENCIAMENTO SÓ 
DEPOIS DO RECALL



Revista SINDLOC-MG24

A nova alteração também refere-se à obriga-
toriedade do recall. Conforme o texto, veículos 
que não comparecerem ao recall em prazo su-
perior a um ano terá isso registrado no CRVL. 
Assim, ele só poderá ser licenciado novamente 
depois de comprovado o atendimento para re-
paro.

8. FARÓIS ACESSOS

Pelo novo texto, a obrigatoriedade do uso de 
farol baixo é apenas em rodovias de via simples, 
cuja separação dos fluxos opostos se dá por 
meio da pintura horizontal na cor amarela, e 
fora do perímetro urbano. Além disso, passa 
a ser obrigatório por lei acender as luzes em 
qualquer tipo de túnel, sob neblina ou cerra-
ção. Motos seguem obrigadas a manter as luzes 
acesas o tempo todo.

9. CADEIRINHAS

A obrigatoriedade foi mantida. O código 
prevê multa gravíssima para transporte de 
crianças sem observar as normas de seguran-
ça. O que muda agora, no entanto, é o limite 
de altura para utilização dos dispositivos de 
segurança. Crianças de 1,45 metro de até 10 
anos devem usar o dispositivo. 

10. PRAZO ESTENDIDO 
PARA DEFESA PRÉVIA

De acordo com a nova norma, o prazo para 
indicar o condutor e para apresentação de de-
fesa prévia sobe de 15 para 30 dias.

11. MULTA AO PARAR EM CICLOVIA

Quem utilizar ciclovias ou ciclofaixas como 
lugar de embarque ou desembarque ou até 
como estacionamento é passível de multa. De 
acordo com o texto, o condutor poderá receber 
uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e 
soma de cinco pontos da CNH.

Ultrapassar ciclistas agora é um ato passível 
de multa gravíssima. Motoristas que ultrapas-
sarem ciclistas sem reduzir a velocidade, de 
acordo com a segurança do trânsito, estarão 
cometendo uma infração gravíssima, passível 
de multa de R$ 293,47 e soma de sete pontos 
na carteira.

12. FIM DA PRISÃO ALTERNATIVA 
AOS CONDUTORES CONDENADOS 
POR HOMICÍDIO CULPOSOS

A nova norma impede que ocorra uma subs-
tituição da prisão por penas alternativas aos 
condutores que, sob efeito de álcool ou subs-
tâncias psicoativas, causarem morte ou lesão 
corporal. Até então, a lei enquadrava como 
homicídio culposo quem cometeu homicídio 
ou lesão corporal grave ou gravíssima dirigindo 
sob efeito do álcool ou substância psicoativa. 
Desta vez, a intenção é proibir que quem co-
meteu esses crimes possa cumprir penas alter-
nativas ao invés da prisão.
Com informações do Jornal do Carro".
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GESTÃO DE MANUTENÇÃO

As locadoras de automóveis do Brasil vivem uma si-
tuação incomum: a dificuldade de renovar suas fro-
tas. Faltam carros nas fábricas brasileiras. Segundo 

a Abla, o déficit nos pátios das empresas é de, pelo menos, 
100 mil veículos em todo o país. O fato está fazendo as 
locadoras repensarem seus planejamentos e criarem novas 
estratégias de negócios. “Um passo fundamental é preciso 
ser dado: aprimorar a gestão da manutenção”, lembra Leo-
nardo Soares, Diretor Executivo do SINDLOC-MG.

Com a escassez de automóveis é preciso replanejar. “A 
partir de agora, as locadoras precisarão lidar com uma frota 
mais envelhecida que a de costume. Por exemplo, se antes 
se vendia os veículos com 12 meses de uso e uma rodagem 
de 50 mil quilômetros, agora será preciso mantê-los por 24 
meses, com uma quilometragem que pode passar dos 100 
mil. Isso gerará uma precificação da frota completamente 
diferente”, explica Leonardo.

De fato, se antes as empresas faziam uma troca de pneus 
entre 35 e 40 mil quilômetros rodados, agora terá que rea-
lizar duas. “As locadoras trabalham com a manutenção 
preventiva e terão que acrescentar pelo menos mais uma 
revisão na vida útil dos automóveis. Com uma diferença 
significativa: a revisão de 40 mil é muito mais barata do 
que a de 80”, alerta.

Por isso, o SINDLOC-MG está em busca de fornece-
dores parceiros para ampliar o seu escopo de produtos e 
serviços para os associados. “O grande desafio dos empre-
sários será fazer uma manutenção da melhor forma com 
o menor custo possível. Estamos aqui para ajudá-los”, 
revela Leonardo Soares.

Se falta carro, 
sobra manutenção
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Após ter entrado em vigor a lei nº 
14.071/2020, que modificou sobrema-
neira o Código de Trânsito Brasileiro, 

foi publicada a Resolução nº 844/2021 sendo que 
a mesma decidiu que condutores que já tenham 
atingido a pontuação máxima na CNH em 20 
pontos até o dia 11/04/2021 e, que, portanto, 
teriam instaurado contra si processo admi-
nistrativo de suspensão da CNH, poderão ser 
beneficiados pela mesma de forma a não tê-lo 
instaurado, desde que os condutores se insiram 
nas situações específicas da aludida Resolução 
nº 844/2021. Vejamos:

Resolução nº 844/2021: Art. 2º A Resolução 
Contran nº 723, de 2018, passa a vigorar com as 
seguintes alterações: 

"Art. 2º Esta Resolução estabelece o procedi-
mento administrativo a ser seguido pelos órgãos 
e entidades componentes do Sistema Nacional 
de Trânsito (SNT) para a aplicação das pena-
lidades de suspensão do direito de dirigir e de 
cassação do documento de habilitação, bem 
como do curso preventivo de reciclagem." (NR) 

"Art. 3º. A penalidade de suspensão do direito 
de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que o infrator atingir, no período de 
12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou 
mais infrações gravíssimas na pontuação; 

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) in-
fração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste ne-
nhuma infração gravíssima na pontuação. 

§ 2º Para as infrações cometidas antes de 12 de 
abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos 
previstos no inciso I nos casos de processos:

I - ainda não instaurados; ou

Por Luciana Mascarenhas  
(com informações da Revista IstoÉ 
Dinheiro).

Benefícios 
do novo 
CTB e da 
Resolução 
Nº 844/2021

POR DENTRO DA LEI

Foto: A
rquivo pessoal



Revista SINDLOC-MG 27

II - instaurados, cuja instância administrativa 
ainda não tenha sido encerrada, nos termos do 
art. 290 do CTB.

Conforme visto, até mesmo para os condutores 
que já tiveram processos administrativos de sus-
pensão instaurados, desde que a instância admi-
nistrativa ainda não tenha sido encerrada e desde 
que estejam dentro dos limites previstos no § 3º 
da Resolução nº 844/2021, poderão ter finalizados 
os processos de suspensão, ante a perda do objeto 
do mesmo. 

O diretor geral do Departamento Nacional de 
Trânsito - Denatran, Frederico Carneiro, em cole-
tiva à imprensa que deu para explicar as mudanças 
do CTB e da Resolução nº 844/2021, comentou que 
o limite anterior vale para condutores que come-
teram as infrações nos últimos 12 meses e cujos 
processos já foram encerrados nas instâncias ad-
ministrativas, com penalidade já pronta para ser 
aplicada. Mas, caso contrário e segundo ele, a lei 
retroagirá para beneficiar os cidadãos que não ti-
veram os processos encerrados até o dia 11/04/2021 
(um dia antes das modificações do CTB entrarem 
em vigor).

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 
afirmou que a alteração no sistema de pontuação 
servirá para tornar as regras mais efetivas e disse, 
ainda, que muitos Detran’s não tinham condição 
de operacionalizar os processos de suspensão com 
20 pontos. De fato não é sempre que as notícias são 
boas, mas essas, sem dúvida, são ótimas!

Luciana Mascarenhas é Sócia fundadora - Escritó-
rio de Advocacia Mascarenhas e Associados (2001) | 
Especialista em Direito de Trânsito | Pós-Graduada 
em Direito Público | Consultora do Jornal Estado de 
Minas | Consultora do Jornal O Tempo | Consultora da 
Rede Globo | Consultora da TV Rede Minas | Consul-
tora da TV Câmara | Consultora da Rádio Justiça do 
Supremo Tribunal Federal. Escritório: (31) 3295.2485 
| (31) 3082.4787
www.advocaciadetransito.com.br

CONDIÇÕES EXCLUSIVAS
PARA ASSOCIADOS SINDLOC

AV. RAJA GABÁGLIA, 2222 - ESTORIL
VIA EXPRESSA, PRÓXIMO À ENTRADA DA PUC

(31) 98867-5379

WWW.AUTOMAXFIAT.COM.BR

NOVA 
FIAT TORO

CENTRAL MULTIMÍDIA DE 10.1

FARÓIS FULL LED

BANCOS EM COURO

WIRELESS CHARGER
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PARCERIA

Reconhecimento 
facial é a nova 
arma contra os 
estelionatários

Visando ampliar as ações contra os estelionatários, 
o SINDLOC-MG trouxe para sua carteira de par-
ceiros a CredDefense, plataforma especializada em 

soluções antifraude. A empresa possui uma das mais efi-
cientes ferramentas contra o estelionato: a biometria facial. 
Assim, oferece uma solução inovadora e ágil para evitar 
prejuízos nas locadoras de automóveis. Além disso, o dispo-
sitivo reduz custos e burocracias operacionais, oferecendo, 
ao mesmo tempo, as melhores condições do mercado.

Para reduzir os custos dos associados, o SINDLOC-MG 
assumiu a franquia mínima e as locadoras pagarão apenas 
pelas consultas que, por causa da parceria, já terão preços 
reduzidos. Atualmente, a CredDefense já atende as maiores 
locadoras de veículos do Brasil. “Estamos vendo resultados 
expressivos com o uso da solução em locadoras de veículos. 
Por isso, unir-se ao SINDLOC-MG foi a melhor maneira de 
oferecer tecnologia e segurança aos associados, ajudando na 
prevenção, simplificação de processos e potencializando os 
resultados”, afirma José Luis Volpini, CEO da CredDefense.
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Reconhecimento 
facial é a nova 
arma contra os 
estelionatários

Transfira seu risco para a seguradora! 
Entre em contato e descubra todas as vantagens:

e-mail: comercial@segurosfleet.com.br
www.segurosfleet.com.br

0800 777 8014

Saiba mais:

A Fleet tem expertise em seguros para locadoras, 
oferecendo o que há de melhor no mercado. Tudo 
com valores competitivos, sem custo fixo! Você 

evita prejuízos, pelo menor custo-benefício.

Você conta com atendimento online 
e personalizado para contratar 
nossos serviços.

Tecnologia

Especialistas disponíveis a qualquer 
hora do dia, ao seu lado em 
imprevistos!

Assistência 24h

Cuide do seu patrimônio! Menos 
perdas em casos de acidente, roubo 
ou furto.

Seguro Auto

Protegemos sua frota, e você só 
precisa se preocupar com gastos 
quando alugar.

Seguro Diário

Com a Fleet
é mais seguro!

FUNCIONAMENTO

A ferramenta é simples. Na hora da análise 
de crédito, os locatários são submetidos a um 
reconhecimento facial para realizar a compa-
ração, junto a outras tecnologias, tudo de ma-
neira simples, fácil e segura.

OUTROS PRODUTOS

Segundo José Luis Volpini, a interface já 
passou por diversas evoluções, gerando novos 
produtos para além do reconhecimento facial. 
“Hoje, por exemplo, algumas locadoras já utili-
zam dispositivos capazes de, por meio da nossa 
plataforma, validar um cliente antes mesmo 
dele ir à loja”, explica.

Quer saber mais? Acesse www.CredDefense.
com.br e siga a empresa no Facebook e Insta-
gram: @CredDefense.  
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PARCERIA

Arquivar em nuvem, 
economizar e se modernizar

Reduzir papel, diminuir a burocracia, 
arquivar em nuvem e se modernizar 
de vez. Uma locadora de carros inova-

dora precisa pensar em ações como essas para 
se manter saudável em um mercado cada vez 
mais tecnológico. Atualmente, todos os arqui-
vos que antes ocupavam os HD’s dos compu-
tadores e pastas impressas nos armários das 
locadoras, podem estar em nuvens. Por isso, o 
SINDLOC-MG apresenta a Inforrede, a mais 
nova parceira do segmento que traz aos associa-
dos inovação em arquivamento, terceirização 
de TI e implantação de pacotes Microsoft, com 
preços e condições especiais.

A empresa, que atua há mais de 20 anos no 
mercado, possui diversos serviços na área tec-
nológica e, com o SINDLOC-MG, firmou uma 
parceria para implantação do pacote Microsoft 
365 e a migração dos serviços da entidade para 
a nuvem. “Aos associados do SINDLOC-MG 
iremos oferecer preços atrativos nos licencia-
mentos, implantações e nos demais serviços 
da Inforrede, para apoiar no desenvolvimento 
tecnológico das empresas locadoras de veículos 
de Minas Gerais”, afirma Ronan Honorio, CEO 
da Inforrede.

“O serviço oferecido pela Inforrede levará 
inovação às empresas associadas, mas também 
economia, segurança e uma redução importan-
te da burocracia operacional das locadoras”, 
afirma Cibelle Araújo, Assistente Comercial 
do SINDLOC-MG.

“Nos unir ao SINDLOC-MG significa a jun-
ção de forças para oferecer os melhores serviços 
e atendimento a todos os associados, além do 

próprio sindicato”, afirma Ronan Honorio.

Para conhecer mais da empresa e dos produ-
tos e serviços, acesse www.inforrede.com.br. 
Também é possível seguir a Inforrede no Ins-
tagram @inforrede ou entrar em contato pelo 
email comercial@inforrede.com.br ou telefone 
(31) 3441-6820.
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Faça um diagnóstico de sua locadora!

Saiba mais! Leia o QR Code ou acesse:
conteudos.vers.com.br/reducao-tributaria

TENHA 
INFORMAÇÕES 
CONTÁBEIS 
QUE REFLETEM 
A SITUAÇÃO DA 
SUA EMPRESA

E, DE CARONA, 
REDUZA ATÉ 
80% DE SEUS 

TRIBUTOS.

verslocadoras.com.br
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reflexão
Cinco 
perguntas 
sobre 
felicidade 
para o 
homem 
mais feliz do 
mundo
As perguntas e respostas fazem parte do texto “O segredo da 
felicidade de Matthieu Ricard, o 'homem mais feliz do mundo'”, de 
Irene Hernández Velasco (BBC News Mundo).

Há anos que os cientistas da Universidade de Wisconsin, 
nos EUA, estudam o cérebro de Matthieu Ricard, doutor 
em biologia molecular, monge budista do mosteiro She-
chen Tennyi Dargyeling, no Nepal, e assessor pessoal 
do Dalai Lama. E estão absolutamente fascinados com 
a mente deste francês de 74 anos.

Os pesquisadores submeteram o cérebro de Ricard a 
ressonâncias magnéticas nucleares constantes com 
duração de até três horas e chegaram a conectar 256 
sensores na cabeça dele para detectar seu nível de es-
tresse, irritabilidade, aborrecimento, prazer, satisfação 
e dezenas de outras sensações diferentes. E fizeram 
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o mesmo com centenas de voluntários.

Os resultados obtidos mediram o nível de 
felicidade de cada participante em uma es-
cala de 0,3 (muito infeliz) a -0,3 (muito feliz). 
Matthieu Ricard alcançou nada menos que 
-0,45, superando não apenas todos os ou-
tros participantes, mas também os próprios 
limites estabelecidos pelo estudo. A partir 
daí, ele foi declarado "o homem mais feliz 
do mundo".

A BBC News Mundo, serviço em espanhol 
da BBC, conversou com Ricard sobre tudo 
isso. A Revista SINDLOC-MG resumiu a en-
trevista em cinco perguntas específicas so-
bre a felicidade. Confira!

Você foi declarado "o homem mais feliz 
do mundo". Como você se sente com esse 
título?

Pense por cinco segundos: como alguém 
pode saber o nível de felicidade de 7 bilhões 
de seres humanos? Não faz sentido, certa-
mente não do ponto de vista científico.

O que é felicidade para você?

A felicidade não é simplesmente uma su-
cessão interminável de sensações praze-
rosas, o que parece mais uma receita para 
a exaustão. Está mais para uma forma ideal 
de ser que resulta do cultivo de muitas 
qualidades fundamentais, como altruísmo, 
compaixão, liberdade interior, resiliência, 
equilíbrio emocional, equilíbrio interior, paz 
interior e outras. Diferentemente do pra-
zer, todas essas qualidades são habilida-
des que podem ser cultivadas por meio da 
prática e do treinamento de nossa mente.
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Você se considera um homem feliz?

Bom, mesmo que eu não seja a "pessoa 
mais feliz do mundo", também não posso 
dizer que sou infeliz. Tive uma vida mara-
vilhosa, graças a conhecer homens e mu-
lheres sábias, meus professores espirituais. 
Também estou bem porque me sinto sa-
tisfeito facilmente com muito pouco. Doei 
todo dinheiro arrecadado com meus livros 
e fotografias a causas humanitárias. Graças 
à minha prática espiritual, pessoalmente 
desfruto de cada momento da vida e tento 
servir aos outros.

E qual é o segredo da felicidade?

Altruísmo e compaixão. A busca da felici-
dade egoísta não funciona, é uma situação 
em que todos perdem. Você torna sua pró-
pria vida miserável, enquanto torna a vida 
dos outros miseráveis. Em contrapartida, 
o altruísmo é uma situação em que todos 
ganham. O objetivo é levar felicidade aos 
outros e remediar seu sofrimento e, como 
bônus, a pessoa sente grande felicidade 
por ser gentil e benevolente.

É possível ser feliz no mundo de hoje sem 
ser um monge budista?

Claro! Seria uma pena se a felicidade se 
limitasse aos budistas e ainda mais a ser 
monge! Qualquer um pode ser a mulher 
ou o homem mais feliz do mundo (não de 
maneira competitiva!). Simplesmente sen-
do gentil, compassivo, aberto aos outros 
e se sentindo facilmente satisfeito com as 
condições externas.

A felicidade é um dom genético, algo com 
que se nasce, ou é algo que você pode 
aprender?

Todos nós temos várias tendências natu-
rais, relacionadas à nossa herança genéti-
ca. Mas isso pode mudar muito. Sabemos 
por meio de estudos de epigenética que 
os genes podem se manifestar ou não, de-
pendendo de condições externas. Também 
sabemos por meio de estudos do cérebro 
que podemos mudar por meio de treinos, 
graças à neuroplasticidade cerebral. E sa-
bemos por meio das tradições contemplati-
vas que se praticarmos por muito tempo as 
qualidades humanas básicas que mencionei, 
o altruísmo acima de tudo, definitivamente 
podemos mudar para o futuro.
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