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SIGA O SINDLOC-MG

LUCIANO MIRANDA CHAGAS  
PRESIDENTE DO SINDLOC-MG

Quando estive no SINDLOC-MG, há 25 anos, ainda na sede da 
Avenida Francisco Sales, jamais poderia imaginar que anos depois, 
estaria aqui como Presidente da entidade. Que orgulho! Assumo esta 
missão com muita responsabilidade para continuar representando e 
criando valor transformador. Vivo agora um sentimento desafiador 
e de imensa responsabilidade. Eu e toda a nova diretoria, que assume 
o sindicato até 2025, sabemos o quanto o SINDLOC-MG é uma grande 
referência no setor. Queremos mantê-lo assim. Mas vamos fazer isso unindo 
evolução com inovação. E os primeiros passos já foram dados. 

Perceberam como a Revista SINDLOC-MG já se modernizou? Assim como as redes sociais e o portal, 
a identidade visual da entidade está passando por uma transformação. E assim será ao longo dos anos: 
queremos melhorar, evoluir os bons projetos que o sindicato já ostenta. Nesta nova Revista você vai poder 
conhecer alguns deles, assim como acompanhar uma entrevista que fiz para contar um pouco da minha 
história pessoal e profissional. Também reservamos um espaço para falar, em duas reportagens especiais, 
sobre a continuidade da escassez de carros novos no mercado e a situação das estradas no país, a partir de 
um levantamento da Confederação Nacional do Transporte. Textos importantes para se atualizar sobre 
questões relevantes para o nosso mercado. 

Desde já, agradeço a confiança dos associados que votaram em nossa chapa, dos diretores anteriores e dos 
novos, que trabalharão incansavelmente para a evolução. Vamos juntos.  

Bem-vindos a nova diretoria e boa leitura da nova Revista SINDLOC-MG!  
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2021

O ANO DO SEMINOVO
Definitivamente 2021 foi o ano do carro seminovo. 
Segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos 
Automotores – Fenabrave, o setor bateu recorde de 
vendas. Somando todos os segmentos automotivos, foram 
comercializados 15.134.904 unidades, que revelam um 
crescimento de 18,64% em relação ao ano de 2020. Entre 
os automóveis e comerciais leves a alta foi de 18,84%.  

ATUALIZAÇÃO

NOVO MÍDIA KIT
Você já deve ter percebido, mas pouco a pouco a 
identidade visual do SINDLOC-MG vem se modernizando. 
O trabalho, realizado pela Agência Ouriço, chegou 
também ao novo Mídia Kit, um documento que apresenta 
o sindicato para seus parceiros e mostra as vantagens 
de patrocinar as ações da entidade. Agora, o novo Mídia 
Kit traz um layout mais clean, com informações mais 
objetivas e elementos gráficos mais atuais, valorizando 
a marca do SINDLOC-MG para o mercado. Com 
ele, o diretor executivo e o departamento comercial 
atraem investimentos para os cursos, eventos e peças 
comunicacionais da entidade.   

VEM AÍ

CURSO FANTÁSTICO 
ATENDIMENTO
Uma das atividades formativas de maior sucesso 
no SINDLOC-MG estará de volta ao calendário 
da entidade em 2022: Curso Fantástico 
Atendimento, com o consultor Benjamin Pereira. 
A proposta, se a pandemia deixar, é realizar duas 
edições presenciais, uma em março e outra em 
novembro. Afinal, quais devem ser as melhores 
estratégias para ganhar e manter clientes e 
assim alcançar resultados financeiros efetivos? 
“Vamos buscar respostas no entendimento do 
que significa um Fantástico Atendimento”, afirma 
Benjamin. Fiquem atentos às nossas redes 
sociais. Em breve, mais informações.  
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CAPA

CONTINUIDADE 
A nova diretoria do SINDLOC-MG reconhece 
a importância do trabalho desenvolvido nos 
últimos anos pelas diretorias anteriores, 
presididas por Saulo Fróes, Leonardo 
Soares e Marco Aurélio Nazaré. Por isso, 
projeta uma política de continuidade das 
ações da entidade, respeitando o propósito 
de representar, construir e entregar valor 
transformador. 

NOVA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO 
Um dos primeiros projetos da nova gestão 
é a nova política de comunicação. A partir 
de agora, os associados terão informações 
ainda mais direcionadas, muito conteúdo de 
inovação e tendência do mercado de aluguel 
de automóveis. Para isso, o SINDLOC-MG 
vem se reformulando visualmente. Alterou 
sua identidade nas redes sociais, com 
uma presença mais constante de posts e, 
recentemente, mudou o design da Revista 
SINDLOC-MG e do Portal da entidade.   

ATIVIDADES PRESENCIAIS 
Um dos principais objetivos em 2022 é o 
retorno das atividades presenciais. Além 
de muita capacitação, a nova diretoria quer 
novas oportunidades de relacionamentos, 
com encontros constantes entre associados 
e parceiros. Um calendário anual já foi 
desenvolvido. Nesta edição da Revista 
é possível saber a programação para o 
primeiro semestre. Além disso, a grande 
festa de final de ano está garantida em 
dezembro de 2022.  

INTERIORIZAÇÃO 
O diretor executivo Leonardo Soares já está 
de malas prontas para voltar a desbravar o 
interior de Minas Gerais. O “SINDLOC-MG 
na Estrada volta a todo vapor em 2022. As 
primeiras viagens já estão acontecendo. 
O plano é ampliar a base de associados 
no interior, mas também reencontrar os 
já associados para ouvir as demandas e 
necessidades das empresas de todos os 
cantos do território mineiro. 

AMPLIAÇÃO DOS PRODUTOS E 
SERVIÇOS 
A ampliação dos produtos e serviços é peça-
chave para a continuidade do ciclo virtuoso 
do sindicato. Todos ganham: associados, 
entidade e fornecedores. Por isso, a 
expansão dos produtos e serviços segue 
sendo uma meta fundamental no SINDLOC-
MG. “Felizmente, já tivemos alguns bons 
encontros com antigos e novos parceiros 
para o crescimento do nosso leque”, afirma 
Luciano Miranda, presidente do SINDLOC-
MG. Segundo ele, a agenda de reuniões 
para a apresentação do novo Mídia Kit do 
sindicato já foi intensificada.  

TENDÊNCIAS DE MERCADO 
Para uma diretoria que quer inovação, 
acompanhar as tendências de mercado é 
fundamental. Assim, buscar informação 
qualificada para levar aos associados será 
uma pauta constante na entidade a partir 
de agora. A proposta é assimilar o que 
tem sido feito em outros países, apurar 
as perspectivas do setor automobilístico e 
compreender os caminhos possíveis para 
todos os nichos do segmento de locação 
de automóveis. Assim, compartilhar com 
os associados para se formar um ramo 
atento as mudanças e as oportunidades. 
Como afirma Luciano: “Minha gestão será 
de evolução com muita inovação”. 

PROFISSIONALIZAÇÃO 
Com a retomada dos eventos presenciais, 
a prioridade para capacitação será 
rotineira. “Queremos trazer isso aos nossos 
associados, sobretudo, micros, pequenos 
e médios empresários. Queremos um 
mercado mais profissional e todos os 
empreendedores têm responsabilidade nisto. 
Profissionalizando o mercado, seguimos 
contribuindo para criar valor transformador”, 
afirma Luciano. Nesta edição da Revista 
SINDLOC-MG é possível conhecer alguns 
dos treinamentos já previstos para o primeiro 
semestre de 2022. 
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CAPA

Evolução e 
inovação: 
novos 
projetos 
para uma 
nova 
diretoria 

“Minha gestão será de evolução com 
muita inovação”. De uma forma direta 
Luciano Miranda, novo presidente 
do SINDLOC-MG, resume o objetivo 
do sindicato para os próximos anos. 
“Nosso trabalho será para que cada 
dia seja melhor que o dia anterior”, 
completa. Entre as principais propostas: 
retorno das atividades presenciais 
e acompanhamento constante das 
tendências de mercado. A Revista 
SINDLOC-MG listou alguns dos planos 
da entidade para o próximo triênio.
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MODERNIZAÇÃO

A partir desta edição, o SINDLOC-MG já 
apresenta uma Revista SINDLOC-MG mais 
moderna, com elementos gráficos atuais 
e uma comunicação mais objetiva. Tudo 
isso para valorizar ainda mais a marca da 
entidade diante do mercado. Este redesign 
faz parte da nova política de comunicação 
do sindicato que já vem, há alguns meses, 
se reestruturando ferramenta a ferramenta. 
A iniciativa é a primeira ação perceptível da 
nova diretoria que já assume investindo em 
inovações. 

“Iniciamos essa transição com uma nova 
identidade para as redes sociais e os 
cursos. Este processo está sendo realizado 
por etapas para que o mercado absorva as 
novidades e melhorias de forma gradativa. 
Agora, vamos avançar com a nova 
comunicação para a revista, portal e demais 
elementos do dia a dia do sindicato”, detalha 
Holden Nunes, sócio-diretor da Agência 
Ouriço que atende o SINDLOC-MG desde 
2020. 

Holden explica que o novo layout da Revista 
parte de um conceito mais clean, valorizando 
o conteúdo e os anúncios. “Esse novo 
formato também segue toda a identidade 
visual desenvolvida nos demais canais de 
comunicação, para que os ambientes digitais 
e offline tenham a mesma linguagem”. 

PORTAL 
Além da Revista, nesta nova etapa de 
redesign, os associados e parceiros 
ganham um novo portal. Segundo Carol 
Rabelo, sócia-diretora da Agência Ouriço, a 
ferramenta está sendo elaborada com base 
no UX Design, onde o posicionamento de 
cada elemento foi pensado estrategicamente 
para trazer aos usuários um ambiente de 
fácil navegação e com as informações claras 
e objetivas. “Com isso, todos terão uma 
nova experiência em um dos meios mais 
importantes de comunicação do sindicato 
com o mercado”, avalia Carol. 

REDES SOCIAIS 
As redes sociais da entidade já passaram 
por essa repaginação. Desde agosto de 
2021, os posts ganharam um novo visual 
que agora também dialogam com a Revista 
e o Portal. “Recebemos muitos elogios 
pelo novo layout do nosso Instagram. E, 
desde então, passamos a ganhar mais 
seguidores. Prova que a modernização é 
eficiente”, festeja Cibelle Araújo, Comercial 
do SINDLOC-MG.

SINDLOC-MG 
moderniza sua 
comunicação e 
apresenta nova 
Revista e Portal 

MODERNIZAÇÃO
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Seguro para Terceiros
Assistência 24H
Seguro de Acidentes Pessoais de Passageiros

31 4042.9828

SAIBA MAIS

bissolucoes.com.br/sindloc

A BIS Soluções tem o que você precisa 
para proteger sua locadora e sua frota, 
com serviços de qualidade e as melhores 
condições do mercado.

ABRIL 
Reunião de diretoria 
Workshop Business 

MAIO 
Café da manhã de boas-vindas 
Procap: Curso Uniabla PNL em Vendas 
Assembleia Geral Ordinária - AGO 

JUNHO 
SINDLOC-MG Conecta 
Reunião de diretoria 

Revista SINDLOC-MG10

EVENTOS

Nossos 
eventos!
Um dos compromissos da nova diretoria do 
SINDLOC-MG é manter o rigor em um item 
fundamental para a organização da entidade: 
planejamento. Por isso, desde já, o sindicato 
sabe o que será das suas atividades anuais. 
Em 2022, caso a pandemia dê trégua como 
está sendo previsto, o retorno das atividades 
presenciais é o ponto forte do calendário do 
sindicato. Conheça algumas das ações já 
planejadas para o primeiro semestre e salve 
na agenda!

FEVEREIRO 
Reunião de diretoria

MARÇO 
Procap: Fantástico Atendimento, com Benjamin Pereira 
Evento SINDLOC-MG Jovem 
Assembleia Geral Extraordinária - AGE 
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MERCADO

A falta de carros novos 
persistirá? 
O ano de 2021 foi, definitivamente, o ano do automóvel seminovo. Segundo a Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos Automotores – Fenabrave, as negociações deste nicho do setor automotivo 
cresceram 18,84% no ano passado. Porém, o sucesso do carro usado pode ser explicado pelo fracasso 
do veículo novo. A falta de microchips afetou a indústria globalmente. Estima-se que o Brasil deixou 
de produzir pelo menos 300 mil veículos. De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de 
Automóveis - Abla, o setor de aluguel de automóveis adquiriu apenas 50% de carros novos estimados 
para 2021. Isso significa que pelo menos 400 mil automóveis não foram comprados pelas empresas 
locadoras. 

O problema vem se arrastando desde o início da pandemia em 2020. O que muitos associados têm 
se perguntado é: a falta de carros zero quilômetro persistirá em 2022? Segundo Igor Veiga, subeditor 
automotivo do Jornal O Tempo, os estoques dos microchips só devem voltar a níveis normais em 
2023. “Até lá, quem quiser comprar um veículo novo, vai ter que ficar mais tempo na fila de espera 
que, para alguns modelos, tem sido maior que quatro meses. O motivo básico: por ter mais escala de 
consumo e serem mais rentáveis para as empresas que produzem os semicondutores, a maior delas 
da China, a produção de microchips semicondutores para outras categorias de produtos, sobretudo 
os smartphones, estão tendo prioridade em relação aos pedidos feitos por montadoras de veículos”, 
explica o subeditor. 

Por isso, as entidades representativas, como o SINDLOC-MG, têm apostado no planejamento para a 
renovação da frota. É preciso organizar as compras e possuir fluxo de caixa para comprar os carros 
novos antes de vender os seminovos. Além disso, Igor explica que a quantidade de modelos disponíveis 
também vem sendo reduzido. “Se antes um carro tinha até seis configurações, por exemplo, hoje tem 

duas ou três, no máximo. Para as locadoras, encontrar 
um carro novo e de pronta entrega, está bem mais difícil 
se comparado aos anos pré-pandemia”. 

Para Leonardo Soares, Diretor Executivo do SINDLOC-
MG, além do planejamento para renovação exigir mais 
rigor, as locadoras precisaram aprender a lidar com 
manutenção. “Hoje, as empresas necessitam investir 
mais em revisões. A idade média das frotas tem ampliado 
consideravelmente. Alguns empresários apostam, 
inclusive, em uma mudança de comportamento, onde os 
clientes terão que se acostumar a fazer a renovação dos 
carros em intervalos maiores. Talvez a própria sociedade 
aprenderá a usar por mais tempos seus automóveis”, 
afirma Soares. 

Igor vai além. Para ele, talvez não só nos pátios das 
locadoras, mas em todas as garagens, a idade média 
dos carros brasileiros poderá subir. “Basta pensarmos 
na flutuação do câmbio - com a alta do dólar e do euro 
desde antes da pandemia. Isto tem pesado muito no 
valor final dos carros zero km no Brasil. O percentual 
de nacionalização da produção de peças vem subindo 
ao longo dos últimos anos, mas quase metade de um 
veículo montado hoje no país ainda usa componentes 
importados, cotados em moeda estrangeira. Por aqui, 
o efeito é catastrófico. Além de modelos cada vez mais 
caros, as montadoras decretaram o fim do chamado 
“carro popular” no Brasil”, lembra Igor. 

De fato, alguns automóveis atingiram alta de até 20% 
nos preços. Para Igor, como o poder de compra do 
consumidor encolheu muito por conta da inflação e outra 
série de fatores, ele correu de volta para o mercado 
dos seminovos e usados. Isto explica parte do sucesso 
deste nicho automobilístico. “No segmento de novos, o 
crescimento foi de apenas 3% neste mesmo período”, 
lembra. 

OTIMISMO 
Para Leonardo, apesar de tudo, já existe uma certa 
mudança um pouco mais otimista no mercado desde 
o início de 2022. “O mercado de varejo está menos 
aquecido e o aumento dos preços tanto nos carros novos 
como seminovos está parando de acontecer. Algumas 
locadoras já não estão encontrando tanta dificuldade 
para adquirir veículos novos. Ou seja, para o setor, este 
ano será mais leve e mais facilitado”, aposta. 
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ESTRADAS

Pesquisa 
CNT revela 
piora das 
rodovias 
brasileiras 
As rodovias brasileiras vão de mal a 
pior. É isso que aponta a 24ª edição da 
Pesquisa CNT de Rodovias, realizada 
pela Confederação Nacional do Transporte 
– CNT. Entre os principais dados que o 
levantamento aponta estão: 2021 foi o 
ano em que o país registrou o mais baixo 
investimento do Governo Federal em 
infraestrutura de transportes nas últimas 
duas décadas; 61,8% da malha rodoviária 
brasileira encontra-se classificada como 
regular, ruim ou péssimo (desse percentual, 
91% são de rodovias públicas); A cada mil 
quilômetros de estrada pavimentada, existem 
hoje 16 pontos críticos (buracos maiores 
que um pneu, barreiras caídas e erosões 
na pista). Em 2019, foram encontrados 7 
pontos críticos a cada mil quilômetros.  

Para o presidente da CNT, Vander Costa, o 
cenário é preocupante. “A forte retomada de 
investimentos é urgente e necessária para 
prover ao país uma malha rodoviária mais 
moderna e eficiente, condição indispensável 
para a promoção do desenvolvimento. E, 
nesse sentido, a análise técnica da CNT 
nesta pesquisa é um importante instrumento 
para fomentar as melhores soluções”, 
ressalta.  

O estudo considera três características: pavimento, 
sinalização e geometria da via. Tais aspectos recebem 
classificações que vão desde ótimo e bom a regular, 
ruim e péssimo. Nesta edição da pesquisa, todas as 
cinco regiões do Brasil foram percorridas, durante 30 
dias por 21 equipes de pesquisadores. O resultado 
passa a integrar a maior série histórica de informações 
rodoviárias do país coletada pela CNT desde 1995.  

Na comparação com a edição anterior, o estado geral 
na classificação ótimo e bom caiu de 32,5%, em 2019, 
para 28,2%, em 2021. O mesmo ocorre na classificação 
negativa: a extensão avaliada como regular, ruim e 
péssimo aumentou de 67,5%, em 2019, para 71,8% em 
2021. Isso significa que mais de 2.773 km de rodovias 
estão em condições insatisfatórias de circulação. Na 
prática, é como se o motorista percorresse seis vezes, 
nessas más condições, o trecho do Rio de Janeiro a 
São Paulo. A condição de sinalização é outro agravante. 
Nesse quesito, os problemas nas rodovias públicas 
aumentaram 12,1 pontos percentuais nos últimos dois 
anos e passaram de 56,4% para 68,5%.  
   
De acordo com o levantamento, para melhorar as 
condições de 92,7 mil km com problemas, é preciso 
investir R$ 82,5 bilhões. Assim, R$ 62,9 bilhões seriam 
para recuperar ou restaurar 41,6 mil km de rodovias e 
R$ 19,6 bilhões para a manutenção de 51,1 mil km de 
trechos desgastados.  

ALUGUEL DE CARROS 
Para André Alvim, Diretor Administrativo-Financeiro 
do SINDLOC-MG e sócio-proprietário da Conexão 
Aluguel de Carros, o baixo investimento dos governos 
federal e estaduais, gera consequente gargalo no 
setor de transporte de cargas e de passageiros e afeta 
diretamente o segmento de locação de automóveis. 
“Esta situação gera perigo iminente relacionado à 
segurança. O cliente do setor fica exposto ao risco de 
acidentes, seja pelo piso em estado ruim (buracos), seja 
pela sinalização falha ou pela falta de pistas duplicadas. 
Pela ótica das locadoras, carros danificados, sinistrados 
e consequentes prejuízos financeiros. As estradas 
esburacadas ou que provocam trânsito lento pela pouca 
estrutura, provocam aumento dos custos de manutenção 
dos veículos, com amortecedores, freios (pastilhas e 
discos) ou outros componentes que têm seu desgaste 
acentuado em “uso severo”. Além disso, pode-se dizer 

Use a tecnologia a seu favor.

Já pensou em emitirJá pensou em emitir

todas as guias detodas as guias de

IPVAIPVA da sua frota em da sua frota em

um único clique?um único clique?  

Temos a solução!Temos a solução!

www.                      .com.brelevatech

31 99214-5038

ainda que estradas ruins promovem a transferência do 
cliente do aluguel de carros para a passagem aérea, em 
alguma medida”, alerta Alvim. 

Segundo André, no Brasil, a matriz de transporte tem 
uma participação expressiva do modal rodoviário, que 
segundo a Pesquisa CNT concentra cerca de 65% 
da movimentação de mercadorias e de 95% da de 
passageiros. “Quantas vezes você já ouviu falar sobre 
a importância do “Investimento em Infraestrutura”? O 
Brasil é um país continental, e por essa característica 
requer malhas rodoviárias, ferroviárias, aéreas ou 
mesmo estruturas de navegação, capazes de promover 
o escoamento da produção e o descolamento do 
cidadão, seja a trabalho ou a passeio. Em contrapartida, 
o governo federal investiu cumulativamente, no período 
de 2011 a 2020, apenas 21,3% do montante estimado 
no Plano CNT. Há que se rever esse cenário, em caráter 
emergencial”, reivindica Alvim. 

MINAS GERAIS  
De uma malha de 41,8 mil km de rodovias estaduais 
analisadas pela CNT, um total de 15,1 mil km (36,3%) 
foram classificados como ruins ou péssimos. É uma 
situação duas vezes pior que a das rodovias federais. 
Minas Gerais é o estado com as piores estradas do 
Sudeste.    

SINDLOC-MG 
André Alvim lembra que o SINDLOC-MG representa um 
grande número de locadoras, dentre elas alguns dos 
maiores players do mercado. Juntas, essas locadoras 
possuem uma frota de significativa importância para 
a economia do Estado de Minas Gerais, bem como 
para a Economia Nacional. “Entendo que através de 
matérias como essa, que mostram a importância dos 
investimentos em infraestrutura rodoviária, bem como 
com a participação efetiva dos associados e dos 
membros da Diretoria do SINDLOC-MG junto ao poder 
público estadual ou federal, demonstrando o quão 
importante para o desenvolvimento econômico e para o 
bem-estar social seriam esses investimentos, possamos 
construir uma agenda de investimentos mais efetiva nas 
rodovias brasileiras”, afirma o empresário e diretor do 
sindicato. 

Para quem deseja conhecer todos os dados, basta 
acessar https://pesquisarodovias.cnt.org.br e baixar, de 
forma gratuita, a pesquisa. 
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ESTRADAS

FROTA X PAVIMENTAÇÃO  
Entre 2010 e 2020, a frota brasileira de automóveis saltou 
de 64,8 milhões de veículos para mais de 107,9 milhões. 
Enquanto isso, neste mesmo período, os investimentos 
públicos e das concessionárias vêm caindo desde 2016, 
tanto nos valores totais quanto no montante investido 
por quilômetro. Isso significa que neste período, a malha 
pavimentada aumentou somente 9,1%.  

ACIDENTES X INVESTIMENTOS  
A falta de investimentos nas rodovias, claro, colabora 
para o aumento no número de acidentes. De janeiro até 
setembro de 2021, foram registrados um total de 47,7 
mil acidentes, que custaram R$ 8,9 bilhões aos cofres 
públicos, o dobro do que foi gasto em infraestrutura das 
rodovias federais em 2021 (R$ 4,16 bi).  

CONSUMO DESNECESSÁRIO  
A pesquisa mensurou, ainda, o efeito da deficiência da 
infraestrutura rodoviária no consumo de combustível. 
Nesse cenário, considerando apenas o diesel, é possível 
estimar que 956 milhões de litros foram consumidos 
de forma desnecessária por conta das condições 
desfavoráveis do pavimento, o que ocasionou uma 
descarga extra de aproximadamente 2,53 milhões de 
toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) 
na atmosfera. Seria necessário o plantio de mais de 15 
milhões de árvores para neutralizar em duas décadas 
as emissões advindas do lançamento de gases na 
atmosfera em apenas um ano.

Vamos 
melhorar a 
satisfação 
dos seus 
clientes? 

Uma companhia especializada em gestão da experiência 
do consumidor que tem como objetivo ajudar as empresas 
a fidelizar seus clientes acaba de se tornar parceira do 
SINDLOC-MG. A Webli, com vasta experiência em pós-
venda e com atendimento a locadoras de automóveis, 
concessionárias e lojas de seminovos, chega para 
contribuir para que sua empresa leve seus clientes para 
o centro das decisões estratégicas. 

“Já é provado que a fidelização é o caminho mais curto 
e menos oneroso para alavancar as vendas. Manter um 
cliente é cinco vezes mais barato do que trazer um novo. 
Por isso, temos como propósito o pós-venda em um novo 
conceito de atendimento, efetivando a implementação 
da cultura de foco no cliente nas locadoras de veículos”, 
explica Webster Barbora, diretor da Webli.  

WEBLI SAAS 
Para isso, a Webli tem soluções completas como a Webli 
SaaS, um sistema por assinatura em nuvem que une 
pós-venda e pesquisa de satisfação. Ele funciona como 
um serviço de atendimento ao consumidor online, de 
maneira simples e digital. “Muitas empresas deixaram de 
ter custos com uma equipe realizando os atendimentos 
por telefone para ter um canal digital eficiente. Webli 
SaaS não precisa de qualquer desenvolvimento de TI, 
podendo ser aplicado em qualquer site ou até mesmo 
offline. Entregamos a plataforma pronta e funcionando 
perfeitamente”, detalha Webster.  
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PARCERIA

Segundo ele, com a plataforma, sua locadora passa a ter controle total dos chamados, com a completa 
interação com clientes para resolver problemas e esclarecer dúvidas. Além disso, ao final de todos os 
atendimentos, é realizada uma pesquisa de satisfação que irá mostrar a eficiência do sistema. “Ter 
canais de contato aumenta a confiança do consumidor, demonstra que a locadora está disposta a 
sanar dúvidas e resolver problemas”, afirma. 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 
“A parceria entre Webli e SINDLOC-MG é iniciada por uma pesquisa. Vamos contactar os associados 
da entidade e fornecer periodicamente os índices de satisfação dos empresários do setor com o 
sindicato. Também estaremos presentes nas atividades de capacitação e eventos, como a festa de 
final de ano. O SINDLOC-MG será o grande modelo para as empresas associadas”, lembra Webster. 

A plataforma da Webli, por meio de uma pesquisa de satisfação contendo apenas duas perguntas, 
fornece os dois principais indicadores da gestão da experiência do clientes que são: Net Promoter 
Score – NPS, e Customer Satisfation Score – CSAT. Segundo Webster, o NPS é o mais importante. Ele 
tem o objetivo de mensurar o grau de lealdade dos clientes, conseguindo apurar, numa escala de 0 a 
10, se o pesquisado indicaria a empresa. “Nele conseguimos descobrir se um consumidor é promotor, 
neutro ou detrator daquela determinada locadora. Isto é fundamental para elaborar estratégias de 
fidelização. Já o CSAT apura a satisfação de modo geral”. De acordo com Webster, toda a interação 
é feita digitalmente, por e-mail, SMS e WhatsApp. 

PREÇOS ESPECIAIS 
Os associados do SINDLOC-MG, claro, ganham descontos especiais nos produtos e serviços da 
Webli. “Além disso, terão uma parceira especializada em melhorar a experiência das locadoras com 
os seus clientes, capaz de oferecer uma consultoria que entenda a real necessidade da empresa, 
destacando as oportunidades de melhorias e compreendendo os caminhos para se atingir o melhor 
nível de satisfação possível”, afirma Webster. Para conhecer mais da Webli, acesse: www.webli.com.
br. Faça contato também por e-mail contato@webli.com.br ou telefone (31) 9 9612-4493. 
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“Nosso 
trabalho será 
para que 
cada dia seja 
melhor que o 
dia anterior” 

ENTREVISTA

Há 25 anos, Luciano Miranda esteve na 
primeira sede do SINDLOC-MG para 
conhecer o sindicato e associar a Emtel. 
Foi, portanto, uma das primeiras empresas 
associadas da entidade. De lá para cá, 
ambos cresceram. O SINDLOC-MG virou 
o maior sindicato do segmento do país, 
enquanto Luciano Miranda se tornou 
CEO do Grupo Emtel, percorrendo um 
caminho invejável, começando no cargo de 
entregador de panfleto e chegando ao topo 
da hierarquia da companhia. Desde 2019, 
faz parte da diretoria do sindicato, exercendo 
a função de diretor jurídico. Agora, desde o 
dia 1º de janeiro, assumiu a presidência da 
entidade. Prometendo inovação e melhorias 
constantes, Luciano conversou com a 
Revista SINDLOC-MG para se apresentar 
aos associados e falar dos projetos para o 
próximo triênio. 

Revista SINDLOC-MG: Luciano, seja bem-vindo à 
presidência do SINDLOC-MG. Fala um pouco de você 
para os associados te conhecerem. 
Luciano Miranda: Sou natural de Três Pontas, Sul 
de Minas Gerais. Terra do café. Tenho 44 anos e vivo 
em Belo Horizonte desde 1995, quando vim para a 
capital para estudar e trabalhar justamente na Emtel. 
Comecei lá como entregador de panfleto, fui ajudante 
de mudança e motorista. Depois, comecei a estudar 
Direito porque a empresa começou a participar de muita 
concorrência pública e foi, a partir daí, que fiquei no setor 
administrativo. Alguns anos depois, assumi um cargo de 
gerência da empresa, passando a diretor em 2009 e hoje 
sou CEO do Grupo Emtel, com muito orgulho. 

Revista SINDLOC-MG: Sem dúvida uma trajetória 
invejável. Então você acompanhou o crescimento da 
Emtel? 
Luciano Miranda: Sim. São 27 anos de trajeto. Participei 
de todas as etapas na empresa. No segmento de locação, 
acompanhei as primeiras compras dos primeiros carros. 
Eu lembro de fazer de tudo: atender o telefone, estacionar 
os veículos, cuidar da manutenção da frota, participar da 
elaboração dos primeiros contratos. Absolutamente tudo. 
Hoje, a Emtel atua em quatro atividades: aluguel de carros, 
com foco em terceirização de frotas, venda de seminovos, 
transportes, logística, armazenagem e distribuição.  

Revista SINDLOC-MG: Quando a história da Emtel se 
encontra com a do SINDLOC-MG? 
Luciano Miranda: Eu fiz a associação da Emtel no primeiro 
escritório do SINDLOC-MG, ali na Avenida Francisco 
Sales, há mais de 25 anos. E, desde então, acompanhamos 
todos os passos do sindicato. Vimos as gestões do Saulo 
Fróes, do Leonardo Soares e do Marco Aurélio Nazaré. 
Assistimos à evolução do sindicato, a participação da 
entidade na vida das locadoras, o desenvolvimento do setor 
e como o sindicato foi fundamental para muitas empresas. 
Vimos tudo. 

Revista SINDLOC-MG: E agora, presidente do 
SINDLOC-MG. 
Luciano Miranda: Com orgulho! Estou na diretoria desde 
2019, no posto de diretor jurídico e fui convidado pela 
equipe a me candidatar à presidência. Assim fizemos e 
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"Há mais de 8 anos, busco trabalhar na 
Coutinho Terra, com profissionais especia-
lizados no segmento de locação e com a 
contabilidade não foi diferente. A Vers Con-
tabilidade para locadoras atendeu muito 
as minhas expectativas, é uma parceira 
que apresenta e presta serviços com altís-
sima qualidade e profissionalismo. Os 
consultores trazem segurança, competên-
cia e confiança para minha locadora. Nossa 
parceria tem gerado muitos resultados 
positivos, com certeza irá gerar muitos 
frutos nos próximos 10, 20, 30 anos e por 
isso indico a Vers para todas as locadoras, 
amigos e parceiros que já passaram pelos 
mesmos desafios que passei."

Miguel Alves Ferreira Junior - Coutinho 
Terra (Rede Brasil Aluguel de Veículos)

Faça como o Miguel. Converse 
agora com um consultor Versloc 
e conheça nossas soluções que 

podem ajudar alavancar
sua locadora e alcançar

novas possibilidades.

Nossos serviços incluem: Contabilidade 
Especializada para Locadoras, Redução 
de IPVA, BPO Financeiro, Planejamento 
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REFLEXÃO

Revista SINDLOC-MG: O que os associados 
encontrarão de produtos e serviços? 
Luciano Miranda: Isso faz parte da nossa 
preocupação diária. Queremos sempre ampliar 
as possibilidades de produtos e serviços para 
nossos associados. Felizmente, já tivemos 
alguns bons encontros com antigos e novos 
parceiros para ampliação do nosso leque. 
Agora, estamos intensificando nossa agenda de 
reuniões para apresentar nosso novo mídia kit. 
Alguns negócios já foram fechados, inclusive. 

Revista SINDLOC-MG: Teremos também 
um plano de ampliação do quadro 
associativo? 
Luciano Miranda: Sem dúvida. Estamos 
retornando nosso projeto de interiorização. 
Leonardo Soares, nosso diretor executivo, já 
volta para a estrada em fevereiro. Além de 
novos, queremos ouvir as demandas dos nossos 
associados do interior. 

Revista SINDLOC-MG: Qual sua sensação 
de entrar aqui como presidente da 
entidade? 
Luciano Miranda: É um sentimento de desafio 
e imensa responsabilidade. O SINDLOC-
MG é uma grande referência no setor e isso 
faz com que tenhamos uma missão de assim 
mantê-lo. Nossos próximos anos serão de 
muito trabalho para continuar contribuindo 
para o fortalecimento e profissionalização do 
segmento. Queremos continuar sendo uma 
referência para as outras entidades, para outros 
sindicatos, para os parceiros e associados. 
Nosso trabalho será constante para que cada 
dia seja melhor que o dia anterior. Muita 
sorte para nossos associados e para os nossos 
parceiros. Por fim, agradeço aos diretores que 
me acompanham neste desafio. Muita sorte e 
bastante trabalho para a nossa nova diretoria. 
Será um ano de retomada, sem dúvidas.

ENTREVISTA

agora estou aqui representando a todos e espero fazer o 
melhor possível e continuar essa trajetória incrível da 
entidade. 

Revista SINDLOC-MG: Quais são os primeiros passos 
da sua gestão? 
Luciano Miranda: É importante dizer que somos 
completamente alinhados com as propostas do sindicato 
e queremos continuar representando, construindo e 
entregando valor transformador. Por isso, vamos manter 
a forma de gestão profissional que já é marca da entidade 
e dar sequência ao legado deixado pelos ex-presidentes que 
transformaram o sindicato nesta instituição respeitada 
em todo o Brasil. Além disso, vamos manter essa 
representação institucional que já é muito relevante. Mas 
claro, vamos buscar evolução. Uma das primeiras medidas 
é modernizar a identidade visual. Nesta nova edição da 
Revista SINDLOC-MG os associados e parceiros já podem 
perceber isto. Nossas redes sociais e nosso portal também 
já estão de cara nova. Outra grande expectativa é o retorno 
dos eventos presenciais. Foram dois anos de pandemia, um 
período muito difícil para todos, mas estamos otimistas 
e achamos que este ano será diferente. Vamos retornar 
com as capacitações, encontros para relacionamentos e a 
grande festa de final de ano. Já temos, a partir do nosso 
planejamento estratégico, um calendário com previsões 
para tudo isso. 

Revista SINDLOC-MG: As capacitações são 
fundamentais... 
Luciano Miranda: Importantíssimas! Queremos retornar 
a quantidade de eventos dos anos pré-pandemia. 
Queremos trazer isso aos nossos associados, sobretudo, 
os micros, pequenos e médios empresários. Queremos um 
mercado mais profissional e todos os empresários têm 
responsabilidade nisso. Profissionalizando o mercado, 
seguimos contribuindo para criar valor transformador. 
Outra coisa fundamental que será marca na nossa gestão: 
vamos nos manter constantemente bem informados e 
acompanhar rotineiramente as tendências de mercado. 
Minha gestão será de evolução com muita inovação. 

Quatro ensinamentos 
essenciais da Monja Coen 
Ex-jornalista, palestrante, atual presidente do Conselho 
Religioso da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil e 
autora de diversos livros, a Monja Coen é referência 
pelas suas palestras e prescrições sobre o budismo, 
religião e a vida. Listamos quatro ensinamentos 
essenciais da pensadora para refletir. 
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REFLEXÃO

COMO DESENVOLVER O AMOR-PRÓPRIO 
Temos uma tendência muito grande de olhar defeitos e faltas. Começa a olhar as suas qualidades, no 
que você tem de bom. O que é bom em você? O que você faz que beneficia a si e aos outros? E onde 
é que está faltando? Você sente que as pessoas não gostam de você? Você sente que você é menos 
que alguém? É porque você ainda está comparando. Então é você deixar de lado as comparações. 
Você é quem você é! Resultado de todas essas experiências, inclusive da ancestralidade que faz com 
que você seja quem você é neste momento e perceba que é perfeita(o) como é… Que, ao mesmo 
tempo está em transformação e pode ser cada vez melhor. É só isto, não é mais que isto. Eu tenho 
jeito, porque eu sou ser humano e o ser humano tem infinitas possibilidades. Aprecie a sua vida. 

SE TIVER QUE ESCOLHER ALGO NA VIDA, ESCOLHA SER 
Estamos o tempo todo fazendo escolhas e não prestamos muita atenção à repercussão que essas 
escolhas podem ter na nossa vida, porque uma coisa é certa: está tudo interligado, interconectado. 
Nada existe separado. Tudo o que nós fazemos, falamos, pensamos, como nós agimos no mundo 
vai transformar coisas à nossa volta. Tinha um grande fotógrafo chamado Cartier Bresson que dizia 
que existe uma coisa que se chama o momento decisivo. Às vezes ele ficava lá um tempão para tirar 
fotografia de alguma coisa, mas ele dizia existir um momento decisivo. Às vezes de repente o pássaro 
passou. Estava tudo quieto, tudo igual, mas tem um momento que alguma coisa acontece e transforma 
a mesma fotografia. Isso é a nossa vida. Tem momentos decisivos, momentos que a gente tem que 
perceber qual é a decisão correta. Se eu clico na câmera ou não, se eu gravo isto ou não, se eu me 
manifesto neste momento ou não. É preciso estar desperto, acordado. Se eu estou meio adormecido 
eu perco o momento decisivo. Eu perco o momento da minha ação adequada no mundo. 

O PODER DA RESILIÊNCIA 
Resiliência é aquela capacidade de não desistir do meu propósito. A vida é cheia de obstáculos, de 
dificuldades e a grande bênção é que a gente não desiste dela. Eu não preciso lutar com o outro, eu não 
preciso matar o outro. Eu preciso encontrar o caminho de chegar até lá. Que salto eu tenho que dar? 

GRATIDÃO 
Que tal você tirar a palavra limite e pensar o que é gratidão? O que é conformar-se, o que é aceitar? 
O que é gratidão verdadeira mesmo sem ter nada? Às vezes tendo nada temos mais, por que não tem 
nada a perder. As coisas mudam. Não há nada fixo, nem nada permanente. Então não reclame. Quanto 
mais você reclama mais você entra num círculo vicioso de não poder sair do buraco em que se meteu.

Multa NIC: STJ ratifica 
necessidade de dupla 
notificação
Excelentes notícias para o início de ano de 2022! 

Foi julgado o Recurso Especial nº 1925456 (Repetitivo - 
Tema 1.097) pela primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e este definiu que “em se tratando de multa 
aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, 
fundamentada na ausência de indicação do condutor 
infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: 
a primeira, que se refere à autuação da infração, e a 
segunda, sobre a aplicação da penalidade, conforme 
estabelecido nos artigos 280, 281 e 282 do Código de 
Trânsito Brasileiro”. 
A tese reafirmou orientação jurisprudencial do STJ já 
existente, mas que, ainda assim, os Tribunais Inferiores 
teimavam em contrariar, sendo que, em tendo sido 
julgado o Recurso Especial como Recurso Repetitivo 
(quando o STJ decide uma tese que deverá embasar 
o julgamento dos processos que discutirem os temas 
idênticos), tal acabou por abarcar várias ações que já 
estavam discutindo o tema. 

O Relator do Recurso Repetitivo, ministro Herman 
Benjamin, baseou sua fundamentação no art. 257, § 7º 
e 8º do Código de Trânsito Brasileiro. Vejamos: 

“Art. 257. As penalidades serão impostas ao condutor, 
ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao 
transportador, salvo os casos de descumprimento de 
obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou 
jurídicas expressamente mencionados neste Código. 

§ 7º  § 7º Quando não for imediata a identificação do 
infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo 
terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da 
autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser 

o Contran, e, transcorrido o prazo, se não 
o fizer, será considerado responsável pela 
infração o principal condutor ou, em sua 
ausência, o proprietário do veículo. 

§ 8º Após o prazo previsto no parágrafo 
anterior, não havendo identificação do 
infrator e sendo o veículo de propriedade de 
pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao 
proprietário do veículo, mantida a originada 
pela infração, cujo valor é o da multa 
multiplicada pelo número de infrações iguais 
cometidas no período de doze meses.” 
Explanou ainda o ministro Herman Benjamin 
em sua fundamentação “Como se vê da 
redação da lei, as duas violações são 
autônomas em relação à necessidade de 
notificação da autuação e da aplicação da 
pena decorrente da infração, devendo ser 
concedido o devido prazo para defesa em 
cada caso”. 

O relator destacou no julgado que a dupla 
notificação ratifica o devido processo legal, 
pois instaura o contraditório, considerando-
se que a primeira fase (notificação da 
autuação) guarda relação com a infração de 
trânsito que foi cometida por uma pessoa 
física, devendo, se for o caso de PJ ou se o 
infrator não for o proprietário (e quiser fazê-
lo), ocorrer a indicação do condutor infrator, 
evitando-se assim que seja lavrada nova 
multa ao proprietário do veículo (em caso 
de PJ).  
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Pós-Graduada em Direito Público
Especialista em Direito do Trânsito 

Instrutora da UniAbla (Universidade Corporativa do Setor de Locação de Veículos)  
Consultora na especialidade “Trânsito” do Sindloc/MG 
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Já a segunda fase (notificação da penalidade da multa), guarda relação com os valores a serem 
pagos pelo cometimento de infrações ou ainda, nos casos de PJ, para os valores a serem pagos pelo 
cometimento da infração representada pela falta de identificação do condutor infrator pela pessoa 
jurídica proprietária do veículo (multa NIC)

Elucidou ainda o ministro: “Tratando-se de situações distintas, geradoras de infrações distintas, o 
direito de defesa a ser exercido em cada uma será implementado de forma igualmente distinta, ou 
seja, as teses de defesa não serão as mesmas, daí a razão para que se estabeleça relação processual 
diferenciada para cada situação”. 

De fato trata-se de uma excelente notícia, pois ainda que a lei preveja acerca da necessidade da dupla 
notificação (no que é seguida pelos Tribunais Superiores) os Tribunais Inferiores, como dito, ainda 
insistem em julgar de forma diversa e, para tanto, se embasam na Resolução nº 710/17 do CONTRAN, 
como segue: 

“Resolução nº 710/17 - Art. 1º - § único: a aplicação da penalidade de multa NIC dispensa lavratura 
de auto de infração e expedição de notificação da autuação”. 

O Recurso Especial ainda não transitou em julgado e foram apresentados Embargos Declaratórios e 
aberta vista ao Embargado, mas as esperanças para que o mesmo transite em julgado o quanto antes 
são grandes de forma que, finalmente, seja de fato cumprida a lei e de forma a obrigar que os órgãos 
de trânsito passem a enviar tanto a notificação da autuação quanto a notificação da penalidade para 
as infrações originadas pela de falta de identificação dos condutores infratores (multa NIC). 

Finalmente, agora mais do que nunca vale a pena que as locadoras de veículos interponham suas 
ações na tentativa de serem ressarcidas das multas NIC por elas pagas referentes aos últimos 05 
anos e nós do Escritório de Advocacia Mascarenhas e Associados somos especialistas nesse tipo de 
ação judicial!  

Procure-nos! Será um prazer atendê-los!  




