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EDITORIAL

Todo dia um benefício novo! É assim que o SINDLOC-MG 
tem atuado diante dos problemas que a pandemia vem cau-
sando. A equipe da entidade vem buscando soluções ime-
diatas, descontos rápidos e dicas cotidianas de como agir. 

Assim fizemos uma edição especial da Revista 
SINDLOC-MG abordando soluções e traçando sugestões 
de bons caminhos a serem tomados. Também adotamos, de 
imediato, uma operação veloz e eficiente do home office de 
todos os membros da equipe. Ao longo dos dias, reforçamos 
a divulgação dos cursos à distância da Uniabla e chegamos 
ao incrível número de 80 capacitados em Minas Gerais. 

Trouxemos benefícios com cinco importantes parcerias: a 
Alvorada Pneus, com desconto de 26% na tabela da Good-
year, a Executivo Service Motoristas, passando o valor da 
diária do serviço de R$ 190 para R$ 145, a Ecos Engenharia 
Mecânica, com abatimento de 10% na realização de laudo 
de recuperabilidade de veículos sinistrados e a Sr. Vapor, 
uma empresa especializada em processos de higienização de 
automóveis, que poderá passar o valor do serviço de R$ 45 
por veículo para R$ 10. Além disso, divulgamos as vantagens 
do BDMG Solidário Coronavírus, uma linha de crédito 
especial para as micros e pequenas empresas do segmento.. 

Tudo isso vamos mostrar nesta edição da Revista 
SINDLOC-MG. Uma excelente leitura! Ah! E cuidem-se!

Todo dia um 
bEnEfício novo! 
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EvEnTos

vEm aí o 
calEndário dE 
EvEnTos

Muita coisa que estava programa-
da para o primeiro semestre de 2020 
começa a ganhar espaço na agenda 
do SINDLOC-MG. Em breve os 
associados receberão o cronograma 
detalhado dos eventos. A proposta é 
seguir firme nas capacitações e pen-
sar em modelos formativos que são 
capazes de traçar estratégias para a 
retomada do setor. Aguardem!

pós-pandEmia

sETor auTomobilísTico Em 
pErigo (númEros da 
pós-pandEmia)

As perspectivas para o setor automobilístico pós-pan-
demia são assustadoras. Segundo um levantamento do 
Sindipeças, em abril, as vendas de automóveis desabaram 
80%. A mesma entidade prevê um cenário pessimista, com 
a continuidade da queda nos próximos meses. O efeito 
será imediato. Estima-se que o setor deverá desempregar 
aproximadamente 10 mil pessoas só nas montadoras. Já 
na rede de distribuição, a contabilidade é de que 30% das 
concessionárias não consigam se sustentar.

Mesmo com a pandemia a produção de 
conteúdo não para. Tanto para a Revista 
SINDLOC-MG quanto para as redes sociais e, 
sobretudo, para o site. Já há algum tempo, ar-
tigos escritos especialmente para os associados 
vêm sendo disponibilizados semanalmente no 
site da entidade. Assuntos como planejamento 
tributário, seguros, comunicação e legislação 
ganham espaço no portal. Acesse e aproveite:  
www.sindlocmg.com.br

sindlocmg.com.br

você EsTá 
acompanhando os 
conTEúdos no siTE do 
sindloc-mg?
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InsTITUCIOnAL

SINDLOC-MG 
aperfeiçoa na gestão 
dos processos
Em uma das principais paredes do 

SINDLOC-MG, diante da mesa de tra-
balho da equipe do sindicato, uma ta-

bela com o Propósito Transformador Massivo 
- PTM - se impõe: “Representar e criar valor 
transformador”, diz a primeira linha. “Ser re-
conhecido como a melhor referência do setor”, 
diz a última. Entre uma frase e outra, várias 
afirmativas detalham o que faz e o que não 
faz o SINDLOC-MG. Palavras como “Valores”, 
“Confiança” e “Ética” saltam aos olhos. Diante 
disso, percebe-se: o SINDLOC-MG sabe o que 
quer. E, saber o que se quer, é um ato de coragem.

“Toda vez que um jornalista me faz al-
guma pergunta a respeito dos objetivos do 
SINDLOC-MG, sempre lembro do PTM. Ele 
sempre me norteia”, afirma Leonardo Soares, 
Diretor Executivo do SINDLOC-MG. “Porém, 
palavras são só palavras. São as ações que as 
tornam reais. Por isso, durante todos os dias 
de trabalho aqui no sindicato nós pensamos 
em como alcançar tais propósitos e a gestão 
de cada processo é, sem dúvida, um desses ca-
minhos”, completa. 

De fato, o SINDLOC-MG tem aperfeiçoa-
do suas gestões. Hoje, para tudo e todos há 
um modo de se fazer. “Tudo tem seu processo. 
Chamamos de Procedimento Operacional Pa-
drão, o POP. Desde as reuniões da diretoria, 

com elaboração da pauta, cronograma e deli-
berações até o fluxo de aprovação das contas, 
passando pelo conselho fiscal e prestações”, 
reafirma Marco Aurélio Nazaré, Presidente 
do SINDLOC-MG.

Vamos pegar como exemplo o POP de eventos. 

pAssO Um:  
IDEnTIfICAçãO DAs nECEssIDADEs 
DOs AssOCIADOs

“É o primeiro passo: quando constatamos 
uma determinada dificuldade na rotina de 
uma locadora, por exemplo, quando Leonardo 
Soares, ao visitar um associado, percebe que 
ele tem um problema em elaborar uma análise 
crítica do valor do seu negócio”, detalha Patrí-
cia Morais, Coordenadora Administrativa do 
SINDLOC-MG.

pAssO DOIs:  
EsCOLhA DO COnsULTOR

“Percebendo isso e constatando que não se 
trata de uma dificuldade isolada, que tam-
bém outras locadoras a possui, procuramos 
no mercado estudiosos que tratem do tema 
em questão e que conheçam do segmento de 
aluguel de automóveis. Em seguida, entramos 
em contato para saber sua disponibilidade”, 
explica Patrícia.



pAssO TRês:  
DATA E LOCAL DO EvEnTO

“A partir daí, já eleito o tema e o consultor 
para palestrar sobre o assunto, passamos para 
a definição de data e local para realização da 
capacitação”, afirma a Coordenadora Admi-
nistrativa.

pAssO qUATRO:  
pATROCInADOR

“O quarto passo é a viabilização financeira. 
Nosso diretor comercial, Leonardo Soares, 
passa a negociar junto aos parceiros e forne-
cedores, mostrando a necessidade da capaci-
tação e o resultado positivo que a ação trará 
ao mercado”.
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pAssO CInCO:  
DIvULgAçãO

“Estando o assunto, o palestrante, a data e o 
local e os patrocinadores firmados, passamos 
para o cronograma de divulgação, com pos-
tagens em “Save The Date”, vídeos-convites, 
flayers nas redes sociais, uso da lista de trans-
missão, email marketing, etc”.

pAssO sEIs:  
REALIzAçãO

“Por fim é chegado o dia. Celebramos os en-
contros e os aprendizados”, explica Patrícia.

pAssO sETE:  
pREsTAçãO DE COnTAs

“Ao final, reunimos os dados do evento com 
número de participantes, avaliações, feedbacks, 
prestação de contas”.

pAssO OITO:  
ApROvAçãO DA DIRETORIA

“O evento volta para a pauta da reunião de 
diretoria e aprovação do conselho fiscal. Ali 
discutimos o que deu certo e o que não deu 
para que possamos nos aperfeiçoar para os 
próximos eventos. Assim, fechamos o ciclo”, 
explica Patrícia Morais.

POPs assim são usados em todas as áreas do 
sindicato: administrativo, comercial, financei-
ro, jurídico, comunicacional. “Prezamos pela 
implantação de boas práticas de gestão para 
disseminá-las para outras empresas. É o que 
fazemos. Queremos uma gestão extremamen-
te eficiente, igual ou superior as gestões das 
melhores empresas do setor”, sustenta Marco 
Aurélio Nazaré.

COnhEçA 
TAmBém O 
pOp pARA ELA-
BORAçãO
DA REvIsTA 
sInDLOC-mg

pAssO Um: reunião de pauta
Os assuntos para a revista são 
discutidos e aprovados. Os prazos 
são estabelecidos.

pAssO DOIs: elaboração dos 
textos e imagens
Os textos são produzidos a partir 
das entrevistas com associados, 
diretores, parceiros, representan-
tes de órgãos públicos e privados, 
especialistas e estudiosos, assim 
como são feitas as fotografias ou 
imagens para auxiliar na diagra-
mação.

pAssO TRês: fechamento dos 
anúncios
Os anúncios são firmados com as 
empresas apoiadoras da Revista.

pAssO qUATRO: artigos
Os colunistas entregam seus ar-
tigos.

pAssO CInCO: diagramação
A revista é montada a partir dos 
textos, fotos e anúncios.  
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pAssO sEIs: revisão
Todo o conteúdo da Revista é 
revisado e volta para possíveis 
correções na diagramação.

pAssO sETE: diagramação final
A Revista tem suas alterações 
realizadas.

pAssO OITO: gráfica
A Revista é enviada para a im-
pressão na gráfica.

pAssO nOvE: entrega
Os três mil exemplares da Re-
vista são entregues na sede do 
SINDLOC-MG.

pAssO DEz: correio
A Revista é enviada, via Correio, 
para os associados, parceiros, di-
retores, fornecedores, imprensa e 
amigos do SINDLOC-MG.
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UnIABLA

uniabla ultrapassa 300 
inscritos em seus cursos 
à distância

Para Carlos Faustino, coordenador da 
Universidade Corporativa do Setor de 
Locação de Veículos – Uniabla, nada 

será como antes no setor de aluguel de automó-
veis. “O período de isolamento nos fez perceber 
que o normal será outro. A partir de agora, 
vamos enfrentar as novas maneiras de negociar, 
de atender, de comunicar, etc. Só vai conseguir 
acompanhar quem se capacitar”, afirma.

Algumas dessas mudanças já são perceptíveis. 
Os trabalhos em home office ampliaram, as 
compras online cresceram e as capacitações se 
multiplicaram. Se já era uma tendência pré-
-pandemia, os cursos à distância ganharam, 
de fato e de direito, um espaço na agenda de 

todos. “Entre o final de março, quando os iso-
lamentos se intensificaram, e o início de maio, 
ultrapassamos 300 inscrições nos cinco cursos à 
distância ofertados pela Uniabla. O número em 
si não é tão importante quanto a descoberta 
de que para treinar não é preciso estar em um 
espaço físico. É possível fazer tudo de casa ou 
do escritório. O mundo se ampliou”, afirma 
Faustino.

Segundo ele, as empresas terão, com a aber-
tura gradual do comércio, que acelerar suas 
retomadas. “Os empresários que sabiam disso 
e aproveitaram o tempo de isolamento para 
treinar suas equipes sairão na frente. Terão 
profissionais mais eficazes”, alerta. Para Faus-
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tino, o setor de recursos humanos de uma em-
presa corresponde a 70% do negócio. “Se os 
colaboradores não sabem atuar no dia a dia, o 
negócio se torna inviável. E só sabe atuar quem 
se prepara”, diz.

Para Jussara Vieira, da Agência Nacional de 
Mineração, que participou do curso de Gestão 
de Frota, a experiência foi enriquecedora. “Ti-
vemos módulos bem construídos, com conteú-
do rico e com linguagem de fácil compreensão. 
Layout simples e simpático, com sugestões de 
estudos interessantes. Recomendo a todos que 
tenham fome de novos conhecimentos”, afirma.

“Para mim, capacitar é, absolutamente, tudo 
para os negócios. Por isso, a Uniabla segue em 
busca de renovação constante. Tenho traba-
lhado em outras possibilidades de atividades 
à distância e estamos desenvolvendo pilotos 
para novas modelagens dos cursos. Além disso, 
é provável que, a partir de agosto, retomemos 
os treinamentos presenciais. Veremos”, afir-
ma Faustino. Para saber mais, acesse www.abla.
com.br/uniabla.

sUCEssO Em mg
O SINDLOC-MG investiu pesado 
na divulgação dos cursos à dis-
tância por meio dos seus canais 
de comunicação e, com isso, teve 
um número expressivo de inscritos. 
“Minas Gerais conduziu para a capa-
citação mais de 80 colaboradores 
do setor. Este número é maior que 
20 outros estados brasileiros juntos. 
Para nós, é uma grande conquista 
saber que estamos colaborando 
para a profissionalização do seg-
mento”, festeja Leonardo Soares, 
Diretor Executivo do SINDLOC-MG.
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Conheça 
os Cursos 
à distânCia

ATEnDImEnTO EfICAz OpERACIOnAL

Este curso visa qualificar profissionais 
do setor de aluguel de veículos automotores 
mostrando a importância de um atendimen-
to operacional com eficácia nas locadoras de 
veículos. Para isso, você aprenderá como rea-
lizar um atendimento com qualidade e todas 
as suas características e, também, como man-
ter um bom relacionamento com os clientes.

COmpETênCIAs gEREnCIAIs

Aprimorar as competências ge-
renciais na locação de veículos é fun-
damental para os gestores e demais 
profissionais do setor, uma vez que essas 
competências impactam diretamente 
no dia a dia das empresas. Neste curso, 
tendo como foco o futuro e a sustenta-
bilidade dos negócios, você verá a im-
portância das competências gerenciais 
ao conhecer a evolução da locação de 
veículos no país, compreender o con-
ceito de mobilidade urbana, conhecer 
aspectos da responsabilidade civil das 
locadoras e entender a importância 
do papel dos profissionais da área.

gEsTãO Em ADmInIsTRAçãO E fInAnçAs

Gerir uma empresa de locação de veículos 
requer informações sobre os mais diversos aspec-
tos, em especial conhecimento em administração 
e finanças. Com foco no apoio à tomada de deci-
são, este curso foi desenvolvido com o objetivo de 
ajudar os gestores a identificar elementos internos 
e externos que induzem mudanças nas empre-
sas, além de apresentar a contabilidade como 
um sistema de informações que ajuda a orientar 
o equilíbrio da vida financeira de uma empresa 
cujo foco está nos resultados organizacionais.

gEsTãO DA fROTA

O Curso Gestão da Frota tem 
como objetivo conceituar gestão de 
frotas identificando as múltiplas dimen-
sões que a compõe: operação, finanças, 
manutenção, renovação, avaliação e 
sua estrutura organizacional. Além disso, 
o curso mostrará fatores que exercem 
influência nos custos, métodos para se 
calcular os custos operacionais para a 
manutenção da frota, bem como aspec-
tos legais, formais e ambientais relevan-
tes para o desempenho dos profissio-
nais do setor de locação de veículos.

vEnDAs COm qUALIDADE

Todo processo de vendas, seja 
de um produto ou de um serviço, deve 
ser realizado com qualidade e eficiên-
cia. Logo, este curso visa apresentar 
algumas técnicas de vendas no seg-
mento de locação de veículos, bem 
como descrever elementos de su-
cesso para as empresas do setor.
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LInhA DE CRéDITO

uma linha de crédito criada especial-
mente para tempos de pandemia po-
derá trazer um alívio financeiro para 

as micro pequenas empresas - MPE - do setor 
de aluguel de automóveis. O BDMG Solidário 
Coronavírus traz benefícios como taxas a par-
tir de 0,83% ao mês, carência de até seis meses 
e pagamento em até 48 meses. 

"Sabendo da importância de se manter um 
fluxo de caixa, o SINDLOC-MG foi se apro-
fundar sobre o BDMG Solidário e descobriu 
que se trata de uma linha de crédito ideal para 
boa parte do nosso corpo associativo. São 
oportunidades para ajudar as empresas nes-
sa tormenta que o mercado enfrenta", explica 
Leonardo Soares, Diretor Executivo do SIN-
DLOC-MG. Mas atenção, o SINDLOC-MG 
não se responsabiliza pela aprovação do crédito.

Tudo pode ser feito pela internet. Basta aces-
sar bdmg.mg.gov.br/solidario e fazer a simula-
ção online. Por lá também é possível já contra-
tar o crédito. "Estamos diariamente buscando 
soluções imediatas para o setor. Queremos que 
nossos associados atravessem este momento 
com o mínimo de dificuldade possível", alerta 
Leonardo.

Conheça o bdmg solidário 
coronavírus
Linha de crédito traz taxas a partir de 0,83% ao mês e carência de até 
seis meses para MPE

BDmg sOLIDáRIO 
COROnAvíRUs
Benefícios: 

• TAXAS REDUZIDAS

   A partir de 0,83% ao mês

• PRAZO PARA PAGAR

   Até 48 meses 

• AINDA MAIS TEMPO  

  PARA PLANEJAR

  Carência de até 6 meses

simule e contrate: 

www.bdmg.mg.gov.br/solidario
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como será 
o segundo 

semestre 
de 2020?

Revista SINDLOC-MG convidou
empresários experientes para 
refletir sobre as perspectivas 

do restante do ano

CApA

E agora? Passados os piores dias da pandemia que asso-
lou o mundo, esta talvez seja a pergunta mais comum 
possível: e agora? Como será o segundo semestre de 

2020? Existem muitas formas de responder. Por isso, a Re-
vista SINDLOC-MG convidou empresários experientes 
do segmento de aluguel de automóveis para refletir sobre 
o assunto e arriscar perspectivas para o restante de 2020.

Para Adriano Donzelli, da Gyn Locadora e Presidente 
do SINDLOC-GO, o mais cruel desta crise foi o seu ca-
ráter inédito e sua velocidade. “Ninguém teve tempo para 
se preparar. Já vivemos muitas crises e, em todas elas, tí-
nhamos evidências que nos ajudavam a prever soluções. A 
COVID-19 não nos permitiu isso”, lembra Donzelli.

Segundo Tércio Gritsch, da Referência Rent a Car e 
membro do conselho da Abla no Paraná, o maior golpe foi 
o choque de realidade. “O setor vinha em uma crescente já 
há alguns anos e 2020 prometia números ainda mais fortes. 
Os meses de janeiro e fevereiro foram muito bons, mas a 
partir do dia 16 de março tudo mudou”.



ASSOCIADO SINDLOC-MG A VALENCE
TEM A OPÇÃO IDEAL PARA O SEU NEGÓCIO!

Associado SINDLOC-MG tem 
condições exclusivas e atendimento 

personalizado para renovar a frota de 
veículos da sua empresa na Valence.

Jeep Valence 
Av. Raja Gabáglia, 2601

Renault Valence 
Barão / Cristiano Machado / Contagem

(31) 3379.7732 |        (31) 9 8482-4003G R U P O

G R U P O

NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA E GARANTIA 
DE NEGÓCIO FECHADO!

VAI DE JEEP
OU DE RENAULT?rENT A CAr

Dos produtos que as locadoras comumente 
oferecem, todos foram afetados em maior ou 
menor grau. O setor da terceirização de fro-
ta, por exemplo, foi menos atingido. Já o rent 
a car, com o isolamento e a pouca circulação 
turística, muito. “A redução no setor aéreo foi 
assustadora. Com isso, não só as companhias 
sofreram, mas também as agências de turismo 
e as locadoras de rent a car. Foi um duro golpe”, 
afirma Tércio.

Marco Aurélio Nazaré, da M & M Rent a 
Car e Presidente do SINDLOC-MG, diz que 
o setor de aluguel diário sofreu uma queda de 
demanda entre 50% e 60%. "Por outro lado, o 
aluguel a longo prazo foi pouco afetado. Já vi-
víamos uma forte mudança de hábitos e cos-
tumes do sentimento da posse para o uso. Nós 
queremos utilizar um automóvel como mobi-
lidade e não, necessariamente, ter a sua posse. 
Com a chegada do dito "novo normal", essa 
tendência crescerá e o uso do rent a car será 
maior. Não temos dúvida", afirma.

APPS
Outro grande tombo se deu no aluguel de 

automóvel para condutores de aplicativo. Esti-
ma-se que 160 mil motoristas devolveram seus 
carros por causa do baixo movimento na pan-
demia. Algumas locadoras chegaram a reduzir 
a locação semanal para a metade do preço e 
ainda assim o revés foi irreversível.

“Não nascemos para atender os condutores 
dos aplicativos, que, aliás, é uma coisa muito 
recente no segmento. Os apps foram comple-
mentares aos produtos já existentes no setor. 
Portanto, não determina o que somos nem o 
que seremos. Acho, inclusive, que os aplicati-



vos dependem mais das locadoras do que as 
locadoras dos motoristas deste nicho”, afirma 
Adriano. Para ele, muito da expansão deste 
tipo de mobilidade urbana se deu, inclusive, 
graças a possibilidade de se alugar um carro 
para trabalhar. “Nosso setor é perfeitamente 
preparado para viver sem os apps. Agora, claro, 
é um segmento importante e vinha sendo um 
elemento substancial na fatura das empresas. 
Porém, não há o que temer porque esta frota 
voltará às ruas”, diz. 

OTIMISMO
Para muito dos membros das entidades re-

presentativas o pior já passou. “Depois da tem-
pestade, vem a bonança. Não tenho dúvida que 
o setor irá retomar o crescimento fortemente 
no segundo semestre”, afirma Paulo Miguel Jr., 
Presidente da Abla.

“Nós trabalhamos com carros. Automóvel é 
um dispositivo que tem um retrovisor com-
posto por um espelho pequeno para se olhar 
para trás e um grande vidro, que é o para-brisa, 
para enxergar a frente. Ou seja, somos feitos 
das substâncias de se olhar muito mais para o 
futuro do que para o passado. Sendo assim, 
eu vejo uma perspectiva fantástica para o 
pós-pandemia. A retomada, que vivemos 
agora, é um momento importantíssimo”, 
afirma Adriano.

Térsio, porém, é menos otimista. “Em ter-
mos de negócios é muito cedo para prever. Não 
acredito em crescimento, mas confio em uma 
recuperação dos nichos, sobretudo, na tercei-
rização de frota. Teremos também um fator 
importante no segundo semestre: as eleições 
municipais. Geralmente é um período de mui-
to aluguel para as campanhas. Pode ajudar e 
muito os números do setor”, afirma.

Donzelli lembra que são nas crises que os 
potenciais clientes das locadoras costumam, 
em busca de liquidez, vender suas frotas. “É aí 
que nossas empresas entram. Ao se desfazer da 
frota, os empresários necessitam contratar os 
carros alugados e descobrem as vantagens do 
segmento. Isso aconteceu em muitas das crises 
que passamos”.

Paulo Miguel Jr. acredita que existe uma de-
manda represada no turismo. Para ele, o merca-
do interno de viagens crescerá após isolamento. 
“A alta do dólar colabora para a movimentação 
nacional e até mesmo para a atração de turis-
tas internacionais. Tenho certeza que o rent a 
car será muito beneficiado com o retorno às 
normalidades”.

Sobre o setor de aplicativo, segundo Adria-
no, é fácil ser otimista. Para ele, a tendência é 
que o desaquecimento do mercado aconteça e 
muita gente fique, temporariamente, sem tra-
balho. “Essas pessoas terão como alternativa o 
serviço de motorista de aplicativo. Assim, reto-
maremos o crescimento e voltaremos a alugar 
mais automóveis”, resume.

É o que Marco Aurélio Nazaré também en-
tende. Segundo ele, o trabalho com os aplicati-
vos é funcional tanto para quem busca uma ati-
vidade temporária quanto para quem o utiliza 
para complementar a renda. "Portanto, haverá 
a pequeno, médio ou longo prazo a demanda 
pelo aluguel de carros para tal fim. Essa queda 
que vimos agora é momentânea e já está pas-
sando", reafirma.

CrESCIMENTO?
“Aposto que até dezembro já teremos 100% 

do segmento operando normalmente e já fa-
zendo as contas do crescimento”, afirma Paulo.
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“É claro que algumas empresas, sobretudo 
as menos preparadas, vão ficar pelo caminho, 
mas eu sigo muito otimista. Eu acho que quem 
apostar no setor agora, como os bancos e 
montadoras, vai sair ganhando. Minha aposta 
é que o setor vai passar por isso fortalecido”, 
afirma Adriano.

“O início do segundo semestre será crítico 
e divisor de águas. É um momento de gestão. 
Hora de trabalhar uma realidade nova, fazer 
caixa, não cair nas armadilhas de preços. É tem-
po de laborar os custos e ajustar a carteira de 
clientes. É também hora de resiliência. Aquele 
que fizer gestão eficaz do negócio sairá fortale-

cido para enfrentar o “novo mundo”, sugere Tércio.

"A retomada do aluguel diário depende de como será a re-
tomada da abertura da economia. Estima-se para 2020 uma 
queda do Produto Interno Bruto brasileiro em torno de 6% 
e as primeiras projeções para 2021 não chegam a recuperar os 
danos deste ano. No entanto, para o setor, em menos tempo, 
o que pode acontecer já em 2021. É impossível prever quando 
voltaremos aos índices de crescimento que estávamos assistin-
do até o início deste ano, mas uma coisa é certa: voltaremos 
ainda mais fortes, podem apostar", afirma Marco Aurélio.  
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"Estamos de portas abertas 
para ajudar as locadoras 

de veículos"

Em outubro de 2019, o Delegado da Po-
lícia Civil, Artur Vieira, participou do 
Workshop Business no SINDLOC-MG. 

Pela primeira vez na história da nova sede da 
entidade, um evento ultrapassou o número de 
100 participantes. No total, 112 pessoas, entre 
associados, diretores, expositores, represen-
tantes de entidades, empresários, parceiros, 
fornecedores, palestrantes e amigos, estiveram 
presentes. 

Artur Vieira falou sobre o funcionamento sui 
generis da Divisão Especializada em Prevenção 
e Investigação ao Furto e Roubo de Veículos 
Automotores, a Depifrva. Trata-se de uma de-
legacia única, que se estrutura a partir de ativi-
dades administrativas, ligada ao Departamen-
to de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG, 
e também a Polícia Civil, portanto, atua em 
ações criminais, mas com exclusividade na área 
de automóveis. “É um modelo único de atuação 
no Brasil”, explica. Porém, para entender me-
lhor, a Revista SINDLOC-MG foi conversar 
com o Delegado. 

EnTREvIsTA  ArTur VIEIrA

Delegado da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação ao 
Furto e Roubo de Veículos é o entrevistado da Revista SINDLOC-MG

Fale um pouco sobre sua trajetória profissio-
nal. Como se deu sua carreira até encontrar 

esse desafio na Depifrva?

Artur Vieira: Comecei na Polícia Civil muito 
novo, aos 18 anos. Meu primeiro trabalho foi de 
investigador. Após oito anos, passei em um concurso 
para Delegado de Polícia em São Paulo, depois, em 
Minas Gerais, onde trabalhei dois anos em Itaúna, 
quatro anos no Departamento Estadual de Combate 
ao Narcotráfico - Denarc, e, agora, mais de um ano 
na Divisão Especial. Ao todo são 16 anos de serviço 
na Polícia. 

E sua formação?

Artur Vieira: Sou bacharel em Direito, com pós-
-graduação em Ciências Criminais. 

Como funciona a Depifrva?

Artur Vieira: De fato é um lugar sui generis. Por 
um lado, cuidamos de questões administrativas, 
como clonagens dos veículos, credenciamento e fis-
calização de lojas que atuam com peças automotivas 
usadas, lugares como os ferros velhos e os desmontes. 
Como sou autoridade de trânsito, sou responsável 
pela apreensão e liberação de todos os veículos re-
lacionados a crimes deste tipo. Além disso, temos as 
demandas criminais como investigações, inquéritos, 
prisões, vistorias, etc. Ações de furto, roubo, estelio-
nato, apropriação indébita. 



Muita coisa...

Artur Vieira: Sim, mas é importante destacar 
que eu não trabalho sozinho. Tenho uma equipe 
de outros cinco delegados me auxiliando nessas de-
mandas.

Quais os números atuais dos furtos e roubos 
de veículos?

Artur Vieira: Temos uma média de 500 furtos por 
mês em Belo Horizonte. Ou seja, pouco mais de 16 
carros diariamente. Também na capital, são 250 
automóveis roubados mensalmente. Ou seja, quase 
nove veículos por dia.

Em relação às estatísticas anteriores isso quer 
dizer o quê?

Artur Vieira: Os números têm diminuído bastan-
te. A nossa atuação ficou mais intensa e inteligente 
e também a Lei do Desmonte tem sido fundamental. 
Estamos trabalhando muito na legalização das lojas 
e reprimido intensamente o comércio ilegal das peças 
usadas de automóveis. 

E os índices de recuperação?

Artur Vieira: Estamos ampliando. Hoje, 75% dos 
automóveis furtados ou roubados são recuperados.

O SINDLOC-MG tem ficado mais próximo da 
Divisão Especial e, para ele, como represen-
tante do segmento, é fundamental entender 
sobre mecanismos de segurança. O que você, 
como delegado especializado na área reco-
mendaria para as locadoras de automóveis?

Artur Vieira: As locadoras estão sujeitas a todos 
os crimes possíveis em relação a sua frota, mas espe-

cialmente estelionato e apropriação indébita e, para 
eles, acredito que as locadoras precisam investir ain-
da mais em processos de segurança. Por exemplo, 
pode-se criar um banco de dados dos locatários e 
passar a exigir uma identificação biométrica. Ainda 
que tal identificação não tenha relação com bancos 
de dados de órgãos de segurança, este simples gesto 
pode inibir a ação de estelionatários que atuam 
no setor. Sabemos que muitas ações são feitas em 
várias locadoras em questão de dias. Se um tiver o 
cadastro, a outra pode escapar do golpe. 

Outra coisa que gostaria de reforçar: estamos de 
portas abertas para ajudar as locadoras de automó-
veis em processos de segurança. Também queremos 
elas mais próximas, acompanhando os inquéritos, 
participando das investigações. É fundamental 
ouvi-las, saber seus problemas e trabalhar junto 
nas suas resoluções. 
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ALvORADA pnEUs

seja trabalhando do escri-
tório do sindicato ou em 
home office, a equipe do 

SINDLOC-MG não para. “Mais 
do que nunca firmar parcerias é 
fundamental. É hora de trazer 
mais benefícios imediatos aos as-
sociados, tornando-os mais com-
petitivos e colaborando para suas 
rentabilidades. Especialmente 
para as médias e pequenas empre-
sas”, alerta Leonardo Soares, Dire-
tor Executivo do SINDLOC-MG.

Por isso, o SINDLOC-MG 
apresenta a Alvorada Pneus, uma 
empresa com mais de 40 anos de 
mercado, sediada em Passos, no 
Sul de Minas Gerais, que traz 
um desconto de 26% na tabela de 
pneus Goodyear, abatimento em 
peças e serviços, como 20% no ali-
nhamento e balanceamento feito 
nas suas unidades. O grupo empre-
sarial possui lojas em 17 cidades do 
estado. De Montes Claros a Juiz de 

associados passam a 
ter 26% de desconto 
na tabela de pneus da 
Goodyear

Fora. De Ipatinga a Passos. 

Segundo Leonardo Soares, além do desconto 
em si, a amplitude da rede do parceiro favorece 
os associados do interior mineiro. “A Alvorada 
funciona como uma distribuidora de pneus. 
Ou seja, todo o território de Minas Gerais é 
coberto por eles. Qualquer associado, de qual-
quer cidade, seja de municípios onde existam 
lojas físicas ou não, serão atendidos”, afirma.

fUnCIOnAmEnTO

Eduardo Linares Porto, Gerente de Consu-
mer da Alvorada Pneus, explica que, para ad-
quirir os descontos, foi pensada uma política 
de funcionamento. “O empresário fará cotação 
com a gente e, depois de decidido pela com-
pra, entrará em contato com o sindicato para 
obter um voucher possibilitando as vantagens 
oferecidas pela Alvorada. Assim, faremos as 
entregas ou efetuaremos os serviços em nossas 
lojas”, detalha Eduardo.

Uma observação: para receber o benefício, o 
associado precisa estar em dia com a mensa-
lidade do SINDLOC-MG. “É uma vantagem 
exclusiva para as locadoras de automóveis as-

Parceria com a Alvorada Pneus traz vantagens financeiras e 
comodidades às empresas locadoras de automóveis
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sociadas”, reafirma Leonardo Soares.

“Desde o início da nossa conversa, tenho per-
cebido o SINDLOC-MG como um parceiro 
muito preocupado com seus associados. Por 
isso, nós da Alvorada Pneus estamos muito 
felizes com a parceria. Saber que iremos pro-
porcionar mais rentabilidade e economia as 
empresas, sobretudo, médias e pequenas do 
setor, nos engrandece muito. Vamos juntos!”, 
afirma Eduardo Linares Porto.

Para conhecer mais sobre a Alvorada Pneus, 
acesse www.alvoradapneus.com ou suas redes 
sociais (Instagram, Facebook e Twitter): @al-
voradapneus.

REsUmO
Parceria com Alvorada Pneus
Descontos: 26% em pneus Goodyear/ 
20% em peças e serviços
Logística: atendimento em 
todo território mineiro
Lojas: 17 cidades de Minas Gerais
Contato: www.alvoradapneus.com

LOJAs DA ALvORADA pnEUs
• Arcos
• Carmo do Rio Claro
• Contagem
• Divinópolis
• Formiga
• Ipatinga
• Juiz de Fora
• Montes Claros
• Pará de Minas
• Passos
• Patos de Minas
• Patrocínio
• São Sebastião do Paraíso
• Sete Lagos
• Unaí
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ExECUTIvO sERvICE

orgulhosamente, o SINDLOC-MG 
apresenta mais uma parceria. Desta 
vez com a Executivo Service Motoris-

tas, uma empresa especializada em terceirização 
de motoristas, que atua há mais de 11 anos no 
mercado e atende algumas das principais empre-
sas locadoras de automóveis de Minas Gerais.

"Nossa preocupação é compreender as ne-
cessidades das locadoras. Fazemos qualquer 
negócio. Enviamos motoristas para entregar 
ou recolher um automóvel em qualquer lugar 
do Brasil. Os nossos colaboradores podem, por 
exemplo, levar um carro até uma determinada 
cidade e voltar de ônibus ou de avião. Lem-
brando que as despesas do deslocamento é por 

precisa terceirizar 
motoristas? Que tal o melhor 
preço do mercado?
Parceria com a Executivo Service comprova mais uma vez a eficiência 
do SINDLOC-MG

conta dos clientes", explica Ricardo Moreira, 
Diretor da Executivo Service.

Mas o melhor é o preço. "Firmamos uma par-
ceria para um benefício real e imediato. Uma 
tática fundamental em tempos de pandemia", 
explica Leonardo Soares, Diretor Executivo do 
SINDLOC-MG.

Segundo Ricardo, o preço médio de uma diá-
ria de um motorista é de R$ 190,00. "Para as 
locadoras associadas do SINDLOC-MG, esse 
valor será reduzido para R$ 145,00", detalha. 
Ele lembra que entre os serviços da sua empre-
sa está a mobilização e desmobilização das 
frotas e motorista operacional para 
atendimentos das locadoras em 



tema
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serviços de manutenção. "Fornecemos motoris-
tas em todas as categorias de CNH como ca-
minhões, ônibus, vans, carro de passeio, exceto 
categoria A, para motocicletas", avisa Ricardo. 
Para conhecer mais da empresa, acesse www.
executivoservicemotoristas.com.br.

vALOREs :DIáRIA mOTORIsTA 
(preço mercado)
Custo R$ 190,00 (+ alimentação e transporte) 
com R$ 35,00 por hora extra após 8 horas
(preço associado)
Custo R$ 145,00 (+ alimentação e transporte) 
com R$ 35,00 por hora extra após 8 horas

REsUmO
Parceria com Executivo Service Motoristas
Descontos: de R$ 190,00 
para R$ 145,00 (diária)
Logística: atendimento em todo Brasil
Contato: www.executivoservicemo-
toristas.com.br / (31) 99495-8966 
WhatsApp / (31) 3466.4986.
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sR. vApOR

o SINDLOC-MG, em parceria com a 
Abla e a Fenaloc, tem trabalhado na 
conscientização do segmento de alu-

guel de automóveis para reforçar a higienização 
dos veículos Por isso, elaborou o “Protocolo de 
Prevenção da COVID-19”, um documento que 
detalha a importância da limpeza nos carros, 
nas agências e traz medidas de segurança no 
ato do atendimento e no cotidiano dos cola-
boradores das empresas.

“Como nossa preocupação sempre é esten-
dida para a saúde financeira das locadoras, fo-
mos atrás de uma parceira que possa oferecer 
desconto em serviços específicos de higieni-
zação. Chegamos ao trabalho profissional da 
Sr. Vapor”, lembra Leonardo Soares, Diretor 
Executivo do SINDLOC-MG.

A Sr. Vapor é a única empresa de higieniza-
ção a vapor no mercado mineiro. “Nosso méto-
do de trabalho consiste em realizar o processo 
de higienização e desinfecção utilizando vapor 
em temperaturas elevadas e pressão controla-
da com bactericida e peróxido de hidrogênio. 
Assim, eliminamos fungos, ácaros, bactérias 
e sujidades do veículo garantindo que o am-
biente interno esteja perfeitamente limpo e 
livre de propagação de qualquer vírus”, afirma 
Mark Bryan, Diretor Comercial da Sr. Vapor.

SINDLOC-MG firma 
parceria para protocolo de 
higienização 
Sr. Vapor é uma empresa especializada em processos de desinfecção 
de automóveis e traz preços especiais para os associados

Segundo Mark, o processo de limpeza é ágil 
e mantém o veículo higienizado por até cinco 
dias. “Com o veículo limpo, aplicamos os in-
sumos em toda parte interna do carro, desde 
portas, painel, cintos de segurança, volante, 
estofados e dutos de ar-condicionado, garan-
tindo a desinfecção completa sem danificar 
nada”, explica. Ele lembra que o serviço pode 
ser oferecido em todo o território mineiro, 
sendo que para uma ou outra cidade é preciso 
incluir custos com deslocamentos. 

O trabalho da Sr. Vapor tem um custo de 
R$ 45 por veículo, mas para os associados do 
SINDLOC-MG, o preço pode chegar em R$ 
10, dependendo da quantidade de automóveis a 
serem higienizados.. “Nós da Sr. Vapor estamos 
muito felizes com a parceria com o SINDLOC-
-MG. Com nossa tecnologia única no merca-
do, tenho certeza que vamos contribuir para a 
saúde e bem-estar dos clientes que utilizam os 
serviços de locação”, festeja Mark.

Para conhecer mais sobre a Sr. Vapor, aces-
se o site srvapor.eco.br, Facebook/Instagram 
@srvapor.bh. Se preferir, pode entrar em con-
tato com a Diretora de atendimento, Mônica 
Barreto: (31) 99703-7100.



tema
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pREçOs EspECIAIs

DE atÉ
ValoR 

unitÁRio

25 carros 90 carros R$20

91 carros 180 carros R$17

181 carros 270 carros R$ 15

271 carros 360 carros R$ 12

Acima de 361 carros R$ 10

CIDADEs DE ATEnDImEnTO (sEm 
CUsTO DE DEsLOCAmEnTO)

• Belo Horizonte
• Betim
• Caeté
• Contagem
• Esmeraldas 
• Ibirité
• Itaúna
• Juatuba
• Lagoa Santa
• Mateus Leme
• Matozinhos
• Nova Lima
• Pará de Minas
• Pedro Leopoldo
• Santa Luzia 
• Sete Lagoas
• Vespasiano
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RECLAssIfICAçãO

Há algum tempo os associados têm pro-
curado o SINDLOC-MG em busca de 
uma solução para o impedimento ad-

ministrativo dos seus carros sinistrados que, ao 
sofrerem acidentes, foram classificados como 
automóveis de média ou grande monta.

Isso acontece porque, a partir da Reso-
lução 544/2015 do Conselho Nacional de 
Trânsito - Contran, os veículos acidentados 
precisam passar por uma avaliação para ob-
ter uma concessão para voltar a circular. "O 
parecer é feito pelo agente de trânsito du-
rante a lavratura do Boletim de Ocorrência. 
É quando ele classifica o automóvel como 
pequena, média ou grande monta", explica 
Eduardo Costa Lara, Engenheiro Mecânico 
especializado em laudo de recuperabilidade 
de veículos sinistrados e diretor da Ecos En-
genharia Mecânica.

Se a classificação for pequena é porque não 
há danos na estrutura ou nos sistemas de 
segurança do automóvel, portanto, nenhum 
impedimento para seguir em circulação. Se 
for média, quer dizer que está em condição 
de ser recuperado. Se for grande monta, ou 
seja, perda total, é considerado como irrecu-
perável. Nos dois últimos casos, o proprie-

SINDLOC-MG firma 
parceria para laudo de 
recuperabilidade de veículos 
sinistrados
Os associados ganham, de imediato, desconto de 10% no serviço da 
Ecos Engenharia Mecânica

tário do veículo pode apresentar recurso de 
reenquadramento de monta. "Nem sempre 
essas classificações são justas. É o caso de 
alguns dos nossos associados que tiveram 
carros em condições recuperáveis catego-
rizado como grande monta. É um prejuízo 
descabido. Por isso, fomos em busca de uma 
solução", lembra Leonardo Soares, Diretor 
Executivo do SINDLOC-MG.

"Esse é o meu trabalho. Verifico e analiso 
o BO e, caso seja possível a reclassificação, 
solicito os demais documentos e fotos exigi-
das na resolução e realizo um laudo técnico 
sobre a situação do automóvel. Com ele em 
mãos, o empresário apresenta recurso para 
reenquadramento do dano. Assim, poderá 
modificar uma classificação de grande monta 
para média ou de média para pequena, vol-
tando a circular com o veículo ou até nego-
ciando sua venda", detalha Eduardo.

"E o melhor: com o melhor preço do merca-
do. Negociamos para que todos os associados 
do SINDLOC-MG tenham 10% de descon-
to no serviço a partir da tabela da empresa. 
Isso, é bom lembrar, quando o serviço for 
elaborado por contrato e não por emissão 
de nota fiscal", avisa Eduardo. 25

A N O S

ESPECIALISTAS EM 

SEGUROS PARA LOCADORAS

Solicite agora uma cotação personalizada:

www.segurototal.com.br

0300 788 7676  ou  (14) 2106-7676 

ü Seguro Total Veículos - Frotas     

ü Seguro RCF-V 1o e 2o. Risco      

ü Seguro Empresarial   

ü Seguro Vida Empresa

ü Seguro Garantia Obrigações Contratuais   

ü Seguros para Funcionários das Locadoras

ü Seguro Acidentes Pessoais para 

Ocupantes de Veículos   
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Para saber um pouco mais sobre o serviço, 
entre em contato com o engenheiro pelo te-
lefone (31) 98372-6653 ou por email: eduar-
docostalara@yahoo.com.br.

COnhEçA Os pREçOs
• Motocicletas - R$ 300;
• Automóveis - R$ 400;
• Caminhonetes - R$ 500;
• Caminhões pequenos - R$ 600;
• Caminhões, reboques e se-

mirreboques - R$ 800;
• Ônibus - R$ 1.000.

25
A N O S

ESPECIALISTAS EM 

SEGUROS PARA LOCADORAS

Solicite agora uma cotação personalizada:

www.segurototal.com.br

0300 788 7676  ou  (14) 2106-7676 

ü Seguro Total Veículos - Frotas     

ü Seguro RCF-V 1o e 2o. Risco      

ü Seguro Empresarial   

ü Seguro Vida Empresa

ü Seguro Garantia Obrigações Contratuais   

ü Seguros para Funcionários das Locadoras

ü Seguro Acidentes Pessoais para 

Ocupantes de Veículos   

REsUmO
Parceria com Ecos Engenharia Mecânica
Serviço: elaboração de laudo de recu-
perabilidade de veículos sinistrados
Descontos: 10% na tabela da em-
presa (sem nota fiscal)
Logística: atendimento em 
todo território mineiro
Contato: (31) 98372-6653 ou por email: 
eduardocostalara@yahoo.com.br.
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reflexão
os sorrisos que foram 
escondidos pelas 
máscaras
marina zotesso, do Obvious 
obviousmag.org

Chegamos a um momento histórico. Estaremos nos 
livros de história dos nossos filhos e netos, faremos 
parte das aulas de biologia e história, onde um pe-
queno vírus transformou grandiosamente a história 
da humanidade.

Os sorrisos não são mais vistos, as máscaras cobrem 
nossos rostos como forma de proteção. As mesmas 
máscaras em outro momento, mesmo que de forma 
não visível e assumida, eram e ainda são usadas para 
encobrir nossos comportamentos na busca de reco-
nhecimento social e aceitação, escondendo muitas 
vezes atitudes e desejos cruéis uns para com os ou-
tros, e por sua vez, escondendo-nos de nós, hoje elas 
são usadas contra todos nós.

As máscaras que usávamos caíram, e uma outra foi 
posta. Do poder e sensação de sermos imbatíveis, 
passamos para a impotência, visualizando assim que 
hierarquias sociais, políticas e econômicas não salvam 
o mundo.

O momento é de reflexão, mostrando que o pequeno 
pode ser mais forte do que julgávamos, e confinados 
ao isolamento somos convidados a ver soldados dia-
riamente sendo convocados para a “guerra”. Tantos 
líderes políticos, tantas armas grandiosas construídas, 
mas não entendíamos que o nosso próprio comporta-
mento construiu nosso maior inimigo.

Coroamos heróis fictícios e aceitamos um entreteni-
mento a lá pão e circo. Enquanto alguns recebem sa-
lários exorbitantes por fazerem tão pouco, os verdadei-
ros super-heróis, que lutam pela ciência e saúde foram 



tema
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minimizados, desvalorizados, julgados como 
reprodutores de conhecimento superficial. O 
jogo virou e quem pode nos salvar não é o 
chapolim colorado (atribua aqui o nome que 
melhor couber como sinônimo para você), 
mas sim a inteligência e os frutos dela, que 
diariamente foram mal remunerados e pouco 
valorizados como grandiosos.

Alguns ainda desacreditados do poder do 
"pequeno" vírus, riem e veem tudo como 
exagero, insistindo em usar máscaras 
também nos olhos, que são invisíveis para 
nós, e reais para eles, que aparentemente 
são moradores em um eterno conto de 

 DÁDIVA também é CRÉDITO

Parcelas reduzidas 
até a contemplação
da carta de crédito 

Lance fixo 20%

Dinâmico e Flexível 
Atendimento 
Personalizado  “Tudo é possível ao que crê.” Mc 9:23

www.dadivamultimarcas.com.br

(31) 2510-9244

Av. Sebastião de Brito, 307 - SL 8 - Dona Clara, 
Belo Horizonte - MG, 31260-000

@dadivamultimarcas

(31) 99919-3124|

APROVADO

*Após a contemplação as parcelas serão recalculadas até o término do Plano de 35 meses.

Conheça nossas VANTAGENS

fadas, negando toda a realidade atual de-
fronte deles. Enquanto isso os "soldados" 
da saúde se preparam... mostrando o que 
sempre nos foi afirmado e ensinado em 
nosso belo hino: "Verás que um filho teu 
não foge à luta".

Lutemos para que amanhã TODAS as más-
caras possam cair, mostrando não apenas 
o fim da pandemia e da doença social que 
contaminou a todos os seres humanos, mas 
também, para que possamos enfim ver os 
sorrisos abertos a compreender o poder de 
uma essência verdadeiramente humana e 
sensata.
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Passados mais de 60 dias desde as primei-
ras medidas de isolamento social e fecha-
mento do comércio em geral, já não há 

mais dúvidas que a pandemia da Covid-19 é um 
fato imprevisível, seja em relação à sua exis-
tência, seja em relação às suas consequências. 

Apesar da ciência ter alertado nos últimos 
anos sobre a possibilidade de alguma pande-
mia, principalmente após a gripe suína e a 
H1N1, não estávamos preparados para uma 
calamidade com as atuais proporções e que pu-
desse trazer impactos tão relevantes nas dimen-
sões pessoais, sociais, econômicas e políticas.

Nesse cenário, os poderes executivo e legisla-
tivo buscaram por meio de diversas medidas a 
mitigação dos problemas que estavam por vir, 
porém, foram apenas um paliativo, haja vista 
ninguém ter uma certeza sobre o retorno a nor-
malidade. Nesse novo cenário, no qual ainda 
não temos uma certeza sobre o futuro que nos 
aguarda e ainda tendo que lhe dar com os últi-
mos dois meses, diversas locadoras passaram a 
enfrentar diariamente problemas envolvendo 
contratos firmados, de todos os tipos.

Termos antes restritos aos advogados que li-
dam com direto contratual, passaram a fazer 
parte do vocabulário de diversos proprietários 
de empresas, pelo embate entre as cláusulas 
pacta sunt servanda (o contrato é a lei entre 
as partes) e cláusula rebus sic stantibus (o con-
trato deve ser mantido desde que preservada 
as condições originais).

Dentre os principais problemas contratuais 
enfrentados pelas locadoras nesse período, três 
tiveram maior destaque, os contratos de finan-
ciamento de veículos, os contratos de locação 
de bem imóvel e os contratos de locação de 
automóveis de longa duração, 

Com o descumprimento de diversos con-
tratos nesse período, e com a possibilidade de 
descumprimento de tantos outros, está sendo 
necessário um trabalho de resolução de confli-
tos caso a caso, sempre pautado pela prudência 
e pelo bom senso.

Muitas advogados têm sugerido a rescisão 

BRUnO fERnAnDEs

Bruno fernandes de Araujo

a rEnEgociação 
conTraTual 
EM TEMPOS DE 
PANDEMIA



Revista SINDLOC-MG 33

contratual, com base em caso fortuito e força 
maior, conforme a disposição do art. 393 do 
Código Civil (CC), que estabelece: “o devedor 
não responde pelos prejuízos resultantes de 
caso fortuito ou força maior”, salvo se houver 
pactuação entre as partes, ou seja, cláusula 
expressa no contrato, embora tais institutos 
só sejam aplicáveis se os efeitos se mostrarem 
imprevisíveis ou inevitáveis.

Contudo, ainda nos idos dos anos 1920, o 
jornalista americano cravou a seguinte frase “...
there is always a well-known solution to every 
human problem—neat, plausible, and wrong.”, 
em seu livro Prejudices, Second Series, que 
para os dias atuais pode ser traduzida da se-
guinte forma “...para todo problema complexo, 
sempre existe uma solução simples, elegante e 
completamente errada.”.

Se a empresa se preparou ao longo do tem-
po e elaborou com auxílio jurídico contratos 
sólidos com cláusulas contendo previsão de 
caso fortuito e força maior, estes, caso a caso, 
devem ser analisados do ponto de vista do seu 
cumprimento como estabelecido entre as par-
tes. Porém, as empresas que ainda insistem no 
amadorismo ao formalizarem suas negociações 
e contratos, este é o momento de reavaliar os 
contratos vigentes e se preparar para o futuro.

Certo é que, o descumprimento de contratos 
e a alegação de caso fortuito e força maior já 
estão tornando a economia brasileira um caos e 
quebrando diversas empresas, porém, faz-se ne-
cessário a avaliação particular de cada contrato 
e suas peculiaridades e, principalmente, que se 
faça uma análise prudente e com bom senso, 
para evitar que o prejuízo de hoje não seja um 
problema instransponível em um futuro breve. 

Como sugestão e trabalho incessante nos 
últimos 60 dias, a renegociação dos contratos 
em tempos de calamidade pública, tornou-
-se a principal ferramenta para as empresas 
alterarem seus planejamentos anuais e assim, 
tentarem passar com o mínimo de dano pos-
sível durante esse período tão difícil para a 
economia brasileira. Certo é que, a rigidez das 

cláusulas contratuais, não pode nortear as negociações em 
tempos de pandemia.  Se não há uma receita certa para cada 
contrato, negociação ou acordo, como buscar alternativas 
para mitigar os prejuízos? Essa é a respostas que devemos 
buscar todos os dias.

Devemos buscar dia a dia novas formas de repactuação 
que podem solucionar um efetivo cumprimento as obriga-
ções contratuais, de modo que os negócios jurídicos sejam 
instrumentos para solidificar parcerias nas relações comer-
ciais existentes entre as partes. Sendo assim, é indispensá-
vel que se avalie os contratos com boa-fé, transparência e 
tendo o comprometimento entre as partes como pilar para 
a resolução do litígio.

Sendo assim, temos que ter sempre como filosofia nos 
dias atuais que o melhor caminho é (re)negociar as cláu-
sulas e condições anteriormente firmados, nos mais di-
versos tipos de contratação, de modo a deixar o contrato 
equilibrado e equitativo para todas as partes, que nesse 
momento estão sendo afetadas por problemas semelhantes 
a depender do ramo de atuação. 

Quando a negociação entre as partes resta prejudicada, 
outra opção com solução mais rápida é o acionamento das 
câmaras arbitrais, que a depender do valor envolvido no 
contrato, pode ser mais rápido e ter uma resolução equi-
tativa para as partes de modo mais técnico. E caso o cami-
nho seja a judicialização, cada caso deverá ser analisado 
de acordo com suas particularidades. Porém, em muitos 
casos, diante da incerteza de um julgamento favorável, a 
conciliação como forma de solução de conflitos é sempre 
a melhor saída. 

E sua locadora, já adota algum mecanismo de Resolução 
de Conflitos? Entre em contato com a Araújo Muniz Socie-
dade de Advogados para conversamos sobre a implantação 
do Programa de Resolução de Conflitos Contratuais, (31) 
2515-1516.

Bruno Fernandes de Araújo é sócio fundador do escritório Araú-
jo Muniz Sociedade de Advogados, Presidente da Associação 
Mineira de Direito Internacional (AMIDI) e atua nos ramos do 
Direito Internacional Privado, Direito Empresarial, Direito Socie-
tário e do Direito Tributário.  
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associaDo: CM Locação e Serviços 
ciDaDE: Pedro Leopoldo

associaDo: Ditrasa Locadora 
de Veículos

ciDaDE: Patos de Minas

mais seis novos associados!
O SINDLOC-MG segue na busca de empresas associadas que acredi-
tem na união e no comprometimento da entidade. Por isso, com ale-
gria, apresentamos as seis novas empresas que passam a fazer parte 
do nosso quadro associativo! Sejam bem-vindas!

associaDo: MM Locações
ciDaDE: Belo Horizonte

associaDo: Masterloc Locação 
de Veículos

 ciDaDE: Belo Horizonte

associaDo: Euroville Go Locação 
de Veículos Premium

ciDaDE: Belo Horizonte

associaDo: LLS Locadora de 
Veículos

ciDaDE: Betim

BEm-vInDOs

MM locação
MastERloc
locação DE 

VEículos



TUDO PARA
O SEU VEICULO

ALINHAMENTO | BALANCEAMENTO | TROCA DE ÓLEO 
SUSPENÇÃO | AMORTECEDORES | FREIOS | PNEUS GOODYEAR

26% DE DESCONTO
EM PNEUS DE PASSEIO




