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ENTREVISTA: Paulo Miguel Jr.
Um balanço do ano e o
futuro que virá!

Prevenir para economizar.
Como a gestão jurídica consultiva
pode auxiliar sua empresa a reduzir
o passivo jurídico?

SINDLOC-MG tem nova diretoria

Formatura:
Jovens Talentos!
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EDITORIAL

Esta edição da Revista SINDLOC-MG marca o fi nal 
do meu segundo mandato como presidente à frente da 
diretoria do sindicato. Cinco anos de muito trabalho 
e aprendizado. Minha gestão, que começou no biênio 
2017-2018 e depois, reeleito para o triênio 2019-2021, se 
sustentou em um rigoroso processo de planejamento, com 
metas claras e acompanhamento diário das ações. Atuamos 
fortemente na implementação de políticas inovadoras, 
além da capacitação do segmento e de toda a equipe do 
SINDLOC-MG.  

Porém, este texto não é para sistematizar as boas práticas 
aplicadas ao longo deste período. Fizemos isso em uma 
reportagem nesta edição que contempla um balanço das 
duas gestões que estive à frente. Este texto, no entanto, 
último editorial que assino como presidente do SINDLOC-
MG, é para agradecer. Quero deixar claro o meu sentimento 
de gratidão a cada associado que se manteve no SINDLOC-
MG nesses anos tão difíceis e desafi adores, mas também 
de grandes oportunidades. Quero agradecer a todos os 
diretores que colaboraram para cada ação bem-sucedida 
da entidade. Também dizer um muito obrigado a cada um 
da equipe do sindicato, especialmente ao Leonardo Soares, 
braço direito de todas as batalhas diárias.  

É com muito orgulho que passarei a contar sobre 
minha vida, lembrando sempre que o SINDLOC-MG 
faz parte dela. Uma honra ter minha história vinculada 
a esta entidade. Não quero, porém, fi car distante. Quero 
acompanhar cada novo passo com a nova diretoria. Quero 
continuar assistindo ao crescimento constante do sindicato 
e, se possível, colaborar de onde estiver.  

Enfi m, missão dada, missão cumprida. Uma excelente 
leitura! 
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NOTAS

Revista SINDLOC-MG

FIQUE DE OLHO

PÓS-PANDEMIA DE EVENTOS PRESENCIAIS! 
Em 2022 os eventos presenciais do SINDLOC-MG prometem! A equipe do sindicato está 

preparando uma série de workshops, encontros e capacitações para matar a saudade dos apertos 
de mãos, aprendizados, relacionamentos e, claro, bons negócios. O calendário deverá ser definido 
nos próximos dias, com o planejamento estratégico do ano. Fiquem de olho nas nossas redes sociais. 
Aguardem! 

IPVA

SINDLOC-MG SE REÚNE 
COM SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE MG 

No final de novembro, a diretoria do SINDLOC-
MG, representada pelo Presidente Marco Aurélio 
Nazaré, o Diretor Executivo, Leonardo Soares, o 
empresário e associado Lucas Pitta, esteve reunida 
com o Secretário de Estado de Governo de Minas 
Gerais, Igor Eto. Entre os assuntos, o PL 1.657/2020 
que trata sobre o aumento da alíquota do IPVA. 
“Foi uma excelente reunião. Saímos de lá bastante 
otimistas, mas não podemos descansar. Vamos 
continuar acompanhando a tramitação desta pauta 
alinhados com o Governo de Minas Gerais. Assim 
iremos continuar gerando divisas, emprego e renda 
para o nosso estado”, afirma Leonardo Soares. 

A segunda edição do SINDLOC-MG 
Conecta, que aconteceu no dia 7 de 
outubro, debateu os principais temas 
jurídicos no mercado de locação de 
automóveis. Com a participação dos 
advogados Luciana Mascarenhas e Bruno 
Fernandes de Araújo, ambos consultores 
do SINDLOC-MG, a transmissão ao vivo 
pela webTV SINDLOC-MG, abordou 
assuntos como contrato de locação, gestão 
e recursos de multas e súmula 492. Se você 
ainda não viu, basta acessar o conteúdo no 
Youtube por meio do QR Code abaixo. É 
para ver e rever.   

ASSISTA

SINDLOC-MG 
CONECTA: TEMAS 
JURÍDICOS 
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Jovens Talentos 
arranca elogios 
dos participantes

Uma sensação de gratidão. É o que é possível perceber de todos os depoimentos colhidos 
na formatura do Programa Jovens Talentos, realizado na sede do SINDLOC-MG, 
em dezembro. A atividade, que teve início em setembro e contou com seis encontros 

virtuais, duas sessões individuais e uma imersão de oito horas presencial, formou 12 jovens líderes 
que desenvolveram autoconhecimento, comunicação, produtividade e inteligência emocional. 

O curso foi um resgate do Programa de Capacitação Profi ssional - Procap - do SINDLOC-MG, 
realizado quase integralmente à distância. “Desde março de 2020 o sindicato não promovia nada 
presencial. Mas como seguir representando e criando valor transformador? Decidimos encarrar 
o desafi o promovendo um treinamento híbrido. Hoje, no encontro que marca a formatura do 
projeto, tenho certeza que funcionou e superou nossas expectativas. Basta ouvir os feedbacks 
dos participantes”, festeja Leonardo Soares, Diretor Executivo do SINDLOC-MG. 

O Jovens Talentos teve carga horária de 36 horas e promoveu o desenvolvimento dos 
participantes, com foco em uma preparação personalizada e estruturada por meio de um 
treinamento cuidadosamente elaborado para o seguimento de locação de automóveis.  

O curso foi ministrado por Mário Oliveira, CEO da Modho Consultoria e Treinamentos. 
Segundo ele, o Jovens Talentos foi uma oportunidade dos participantes se conectarem com 
características de uma liderança inovadora, disruptiva e que se conhece e se permite, através 
do seu processo de autoconhecimento, conhecer todos aqueles que trabalham com ele. “A nossa 
ideia desde o princípio foi gerar um curso que fosse capaz de trazer a conexão do líder com ele 
mesmo. Aqui, na imersão presencial, percebemos o quanto isso funcionou. A minha sensação foi 
a de que os líderes já viviam essa experiência de autoconhecimento há muitos anos. Fechamos 
com chave de ouro”, comemora.

"Estamos felizes por acertar no modelo escolhido e temos certeza que 2022 teremos muito 
mais. O calendário de retorno presencial já está em elaboração e o Jovens Talentos nos deu mais 
força para retomar o Procap de maneira entusiasmada. Quero muito agradecer a todos que 
acreditaram desde o início na ideia e colaboraram para tudo isso acontecer”, afi rma Leonardo.
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Com a palavra, 
os formandos

“Lembro que no início fiquei com receio pelo 
modelo virtual, mas no andar das atividades 
vimos o quanto é tranquilo, o quanto temos 
acesso ao professor e a todo material didático 
constantemente. O Mário consegue realizar 
muito bem as práticas, tanto nas aulas virtuais, 
quanto nos encontros presenciais. Nós 
aprendemos muito com isso. Aqui no Jovens 
Talentos percebemos muito sobre nós mesmo. 
E, por isso, estou muito feliz, tanto do ponto 
de vista profissional quanto pessoal.” 

AMANDA NUNES ARAÚJO
AUTOREDE LOCADORA

“Estamos iniciando no segmento de locação 
de veículos e resolvi fazer esse curso para ter 
um conhecimento maior nesta área e trocar 
experiências com outros líderes do setor. 
Minha primeira ideia era aprender sobre 
gestão, mas o curso se mostrou bem mais 
profundo. Já tem um tempo que trabalho 
com liderança e eu achava que tinha muito 
conhecimento, mas o treinamento me mostrou 
muito mais. Quero continuar me aprimorando 
e desenvolvendo. Já contem comigo para uma 
próxima atividade.” 

ROGÉRIO GONÇALVES LIMA JUNIOR
IRMÃOS FARID
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“Foi uma experiência ótima. Trabalhamos 
vários pontos referente a liderança e 
também ao autoconhecimento que é 
algo muito importante. Mário é um cara 
sensacional que sabe ministrar muito 
bem o conteúdo e sempre colabora para 
o desenvolvimento das pessoas tanto na 
área profissional como pessoal. Tudo foi 
muito dinâmico, tanto nos encontros 
virtuais quanto no encerramento 
presencial. Agora é hora de compartilhar 
todo o conteúdo para formar pessoas, 
seja os liderados ou as lideranças, com 
efetividade. Só tenho a agradecer.” 

ÍTALO ANDRADE
VERS CONTABILIDADE
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“Foi um treinamento espetacular! Eu cheguei 
visando trabalhar minha introversão e tenho 
certeza que desenvolvi isso, embora ainda 
tenho que exercitar muitas coisas. Sinto que 
também eu estava adormecida e o instrutor 
me desafiou. Foi muito importante. Achei o 
curso fantástico. Recomendo!” 

ANA PAULA FAVERO
RAJA RENT A CAR

“Foi um super aprendizado. Gostei bastante. 
Saímos daqui renovados. Passei a pensar muito 
sobre quem eu sou e quem eu já fui no passado. Sou 
outra pessoa. Só tenho a agradecer. Muito bom!” 

VANESSA ALVES
RAJA RENT A CAR

“Conhecimento nunca é demais! Por isso, ao 
receber o convite do Leonardo Soares, não 
resisti em fazer parte do Jovens Talentos. 
Agora, no encerramento, tenho muito a 
agradecer todo o aprendizado adquirido que 
irá prosperar nos próximos anos e na minha 
carreira. Obrigado ao SINDLOC-MG e ao 
Mário Oliveira.” 

FÁBIO ANTUNES DE MACEDO
UNIDAS
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“Foi uma grata surpresa. O Mário soube nos 
provocar e trouxe muitos pontos importantes, 
sobretudo, nas questões comportamentais. 
Aprendemos sobre liderança para equipes de 
alta performance. Eu vim de Vitória, Espírito 
Santo, só para participar desse encontro de 
encerramento presencial. Tudo valeu muito a pena. 
Vou carregar comigo este conteúdo para o meu 
trabalho, para minha equipe e para minha vida. 
Foi transformador!” 

CHRISTIAN COSTA
GODRIVE
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Diretoria presidida 
por Marco Aurélio 
Nazaré avalia os 
trabalhos realizados 

BALANÇO

Desde 2017, Marco Aurélio Nazaré vem intensificando com toda sua diretoria, a organização 
do SINDLOC-MG. Tudo é absolutamente sistematizado. Prova disso é que para realizar 
um balanço da sua gestão, basta comparar seus projetos iniciais aos resultados finais. 

É tudo rigorosamente programado. Não por acaso, desde a sua chegada, a primeira atividade 
anual do sindicato é o planejamento estratégico. Foi também na gestão de Marco Aurélio que 
se criou o Propósito Transformador Massivo que reza: representar e criar valor transformador. 

Entre as políticas gerais que a entidade adotou nos últimos anos estão a continuidade de boas 
práticas criadas em gestões anteriores e a busca pelo equilíbrio financeiro da entidade. Nesta 
edição da Revista SINDLOC-MG, todas as principais ações realizadas nestes cinco anos de 
gestão foram listadas. Relembrar é fundamental para se saber onde se quer chegar.   
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BALANÇO

Mais segurança e qualidade
é com a FLEET ASSIST, faça já a sua cotação!

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

0800 777 8014

Saiba mais:

Você pode contar com o reboque, 
socorro elétrico e mecânico, 

chaveiro e hospedagem.
Serviços

Oferecemos toda a segurança e 
qualidade no atendimento.

Equipe 
Especializada

A Fleet possui uma parceria exclusiva 
com uma das empresas mais 

renomadas do país em Assistência 24h.
Assistência 24h

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS:

Imprevistos acontecem e contar com suporte 
profissional e confiável faz toda a diferença! Nosso 

compromisso é agregar valor ao seu negócio trazendo 
tecnologia, agilidade e transparência, tudo isso com  

o melhor custo-benefício.

*Custo mensal, plano de 100km, veículo 
leve/passeio com frequência de até 2%.

R$ 7,36*A PARTIR DE

Assistência 24h
sob medida para sua empresa

TROCA
DE PNEU

TAXICHAVEIROAUXILIAR
MECÂNICO

REBOQUE

GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Implantação do Planejamento 
Estratégico, com criação do Propósito 

Transformador Massivo 

Criação do cargo de Diretor 
Executivo, com Leonardo Soares

Investimento em tecnologia da 
informação, com implantação do 
CRM e atualização dos softwares 

de gestão

Reformulação da equipe interna, criação 
de metas rigorosas e geração de políticas 
de remuneração de acordo com metas 
alcançadas

Atualização dos estatutos e 
criação do Código de Conduta 
Ética e Integridade 

Posse Diretoria 2017

Implementação dos Procedimentos 
Operacionais Padrões - POP’s - para 
todas as gestões de processos 
internos
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BALANÇO

POLÍTICA COMERCIAL

REPRESENTAÇÃO

Política de captação de novos associados, com projetos 
como o SINDLOC-MG na Estrada que percorreu mais de 
70 cidades mineiras, com 130 empresas visitadas

Desenvolvimento de várias 
parcerias comerciais, com novos 
produtos e serviços, como na 
Operação Menos é Mais

Fortalecimento das 
relações com os 
associados 

Crescimento do número de 
associados, passando hoje de 
220 empresas

Criação da visita de porta em 
porta para entender as demandas 

específicas de cada empresa 

Encontro Presidentes SINDLOC's do Brasil 2019

Consolidação 
de parceria com 
órgãos como 
Detran-MG 
e Prodemge, 
para criação de 
ações como o 
Portal Frotistas

Fortalecimento 
de relações 
com entidades 
ligadas ao 
turismo como 
as CDL’s, Abih-
MG, Abav-
MG, Belotur, 
Convention 
& Visitors 
Bureau, etc

Participação 
nos conselhos 
de turismo 
estadual e 
municipal

Aproximação 
com a 
Assembleia 
Legislativa de 
Minas Gerais, 
Secretaria 
da Fazenda 
e Governo 
do Estado de 
Minas Gerais

Consolidação 
da parceira com 
a Abla, Fenaloc 
e outros 
SINDLOC’s 
do Brasil
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BALANÇO

POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

Ampliação da presença do SINDLOC-
MG na mídia, com entrevistas em jornais, 
programas de rádios, televisão e redes 
sociais

Criação do novo portal do SINDLOC-MG

Planejamento Estratégico 2019

Planejamento Estratégico 2020

Implantação do novo projeto gráfi co da 
Revista SINDLOC-MG

Intensifi cação da presença do SINDLOC-
MG nas redes sociais, com maior 
engajamento no Instagram, Linkedin e 

Facebook

SUA CARGA TRIBUTÁRIA
MAIS DE 80% 

DAS LOCADORAS
PAGAM IMPOSTOS
INDEVIDAMENTE.

RE
DU
ZA

A SUA NÃO PRECISA
ESTAR NESSE GRUPO!

leia o qrcode para saber mais

www.verslocadoras.com.br

conteudos.vers.com.br/reducao-tributaria

ou acesse:
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BALANÇO

POLÍTICA DE RELACIONAMENTO E CAPACITAÇÃO

Criação de ações de relacionamento e capacitação, como:

• Workshop Business, um dos eventos de maior sucesso da história do SINDLOC-MG; 

• Grandes empresários: histórias de sucesso; 

• Café da manhã com os novos associados; 

• SINDLOC-MG Solidário; 

• SINDLOC-MG Jovem

Implementação de ações virtuais como o 
SINDLOC-MG Conecta

Fortalecimento de parceria com a Uniabla: com os 
maiores números de participação do Brasil

Retomada do Programa de Capacitação - PROCAP, 
com o projeto Jovens Talentos

Cursos de capacitação para equipe interna do 
SINDLOC-MG, como a atividade de oratória 

Curso Multa de Trânsito 2018

Curso Oratória Interno para Equipe SINDLOC-MG 2019 Curso Empreendedorismo 2019

SINDLOC-MG Solidário
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BALANÇO

Segundo Workshop Business 2019

Evento Grandes Empresários Histórias de Sucesso

Festa Final de Ano 2019

Festa Final de Ano 2017

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.
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SINDLOC-MG tem 
nova diretoria 

LUCIANO MIRANDA CHAGAS, NOVO DIRETOR PRESIDENTE

Em Novembro, associados do SINDLOC-MG elegeram, em votação presencial na sede do sindicato, a 
nova diretoria da entidade. Os 13 diretores assumem a organização a partir de 1º de janeiro próximo, 
para uma gestão do triênio 2022-2024.   

Luciano Miranda Chagas, do Grupo Emtel, é o novo Diretor Presidente. “Sensação de grande responsabilidade 
em dar sequência ao ótimo trabalho feito pelo Marco Aurélio Nazaré. Também muita satisfação por estar 
cercado das melhores pessoas do mercado, grandes empreendedores que ajudarão a manter o SINDLOC-
MG como o melhor sindicato das locadoras de automóveis do Brasil. Uma grande responsabilidade! Me 
sinto preparado para o desafi o. Afi nal, pessoas são movidas por desafi os, então vamos para mais um”, afi rma.  



Revista SINDLOC-MG 21

ELEIÇÕES

CONHEÇA TODA DIRETORIA  

Diretor Presidente:
Luciano Miranda Chagas  

1º Diretor Vice-Presidente:
Marco Aurélio Gonçalves Nazaré  

2º Diretor Vice-Presidente:
Luis Fernando Memória Porto  

Diretor Administrativo-Financeiro:
André Luiz Moreira Alvim  

Diretor Comercial e Novos Produtos:
Francisco Salles Campos Junior  

Diretor de Eventos:
Marcelo Pedrosa  

Diretor de Relações Institucionais:
Lucas Pitta Maciel  

Diretor Jurídico:
Guilherme Pereira Antunes  

Diretor de Relações Sindicais:
Antonio Mansueto Caldeira  

Diretor de Relações com Micro e Pequenas Empresas:
Marcus Vinicius Scarpelli  

1º Conselho fi scal:
Emerson Eduardo Ciotto  

2º Conselho fi scal:
Frederico Fonseca Martins de Barros  

3º Conselho fi scal:
Adilson Costa Faria

Luciano já atuou como Diretor Jurídico da entidade entre 2019 e 2021. É advogado com MBA em Gestão 
Empresarial e treinamentos de nível C-Level pela FGV, possui também Formação de Conselheiro pela 
Fundação Dom Cabral. CEO do Grupo Emtel, é também sócio do Grupo Triasa onde atua como Conselheiro. 
Possui 23 anos de experiência nas áreas de locação de veículos, logística e transporte.  
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SINDLOC-MG cria 
plataforma para 
facilitar gestão 
de multas 
Há alguns anos, por meio de uma parceria do SINDLOC-MG com o Detran-

MG, os associados passaram a ter acesso a informações diretamente do 
sistema do Departamento de Trânsito de Minas Gerais por meio do Portal 

Frotistas. Isso vem facilitando os procedimentos das locadoras, sobretudo, nas 
gestões de multas.  

Ainda assim, a ferramenta exigia que as locadoras tivessem, para facilitar os acessos, 
soft wares próprios. “Isso fez com que as empresas associadas maiores tivessem mais 
facilidades as informações do que as locadoras menores. Percebendo isso, passamos 
a buscar uma solução para as pequenas e médias empresas”, explica Patrícia Morais, 
Coordenadora Administrativa do SINDLOC-MG. 

Agora, os associados que não possuírem soft wares próprios poderão contar com 
uma ferramenta desenvolvida exclusivamente para facilitar a gestão de multas. “É 
um sistema que utiliza as informações do Portal Frotistas e entrega as pesquisas e os 
dados de uma maneira mais simplifi cada. Por exemplo, as locadoras vão entrar lá e 
descobrir, em uma pesquisa descomplicada, se algum dos seus automóveis possuem 
notifi cações ou multas”, detalha Patrícia. 

A ferramenta será fundamental para as pequenas e médias locadoras que tinham 
difi culdade com a linguagem do Portal Frotistas. “Estamos orgulhosos de conseguir 
oferecer essa plataforma aos nossos associados. Todos ganham com isso!”, festeja 
a coordenadora. Para saber mais, procure o SINDLOC-MG no WhatsApp: (31) 
98885-1905. 
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Na edição 112 da Revista SINDLOC-MG, uma série de feedbacks de associados que falaram das razões 
de fazerem parte do sindicato ganharam repercussão e muitos outros empresários passaram a fazer 
questão de apresentar também suas devolutivas quanto a entidade. Para a diretoria do SINDLOC-

MG, as mensagens chegam como excelentes músicas aos ouvidos. Por isso, esta edição da Revista SINDLOC-
MG continua a estampar as satisfações. Continuem assim!  

“O SINDLOC-MG é fundamental para 
nossa locadora, principalmente em 
parcerias comerciais, proporcionando 
aos associados facilidades e acesso a 
produtos e serviços de qualidade e 
com excelentes condições. O sindicato 
também é essencial porque oferece 
cursos profissionalizantes, capacitando 
nossa equipe e todo o mercado de modo 
geral. Estamos muito felizes em fazer 
parte deste time.” 

DIRCEU CORREIA
MUVE LOCADORA - UBERABA - MG 

“Nosso ramo de atuação é muito 
dinâmico. O mercado nos pede a 
cada dia para nos reinventarmos. 
Por isso precisamos de parceiros 
atuantes que nos representem e nos 
tragam ferramentas e conhecimentos 
atuais. Esta parceria encontramos no 
SINDLOC-MG. Temos uma grande 
estrada a percorrer, mas na certeza que 
hoje somos mais fortes e capacitados 
por estar junto ao SINDLOC-MG." 

ANDERSON OLIVEIRA
ALUGUE BRASIL – POUSO ALEGRE – MG

DEPOIMENTOS

Associados explicam 
suas razões para 
serem associados 



Revista SINDLOC-MG 25

DEPOIMENTOS

“Iniciamos nossa empresa em dezembro 
de 2020, com apenas um veículo. Hoje, 
menos de um ano depois, já passamos 
dos 20 carros. Muito desse sucesso 
é fruto do apoio do SINDLOC-
MG. O sindicato é e segue sendo 
fundamental para a nossa locadora. Nós 
entramos neste mercado sem nenhum 
conhecimento e foi o SINDLOC-MG 
e o Leonardo Soares que nos ajudaram 
desde o primeiro contrato de locação, 
passando pela assistência contábil, até 
o primeiro desconto para compra de 
carro. Ainda hoje, todas as respostas 
que precisamos encontramos no 
SINDLOC-MG. Só tenho a agradecer 
sempre.”  

LUIZ GUSTAVO SANTANA
GESC LOCAÇÕES – CONTAGEM – MG 

“O SINDLOC-MG como entidade 
representativa da categoria desempenha 
importante papel na defesa dos 
interesses das locadoras e um dos 
pontos fortes que a EBEC destaca são 
as parcerias comerciais fomentadas 
pelo sindicato e disponibilizadas para 
os associados!” 

CLAUDE VIEL
EBEC S/A
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Balanço do XVI Fórum 
das Locadoras atesta 
sucesso do evento 
Em outubro, a Abla realizou o XVI Fórum Internacional do Setor de Locação de Veículos, pela segunda 

vez consecutiva no formato online. O evento foi bem-sucedido, com números positivos e conteúdo 
relevante disponibilizado e compartilhado para um público rotativo de quase 500 pessoas em cada 

um dos três dias de evento.  

Ao todo, foram sete painéis, uma masterclass e uma palestra especial de Eduardo Albuquerque, Head de 
Inovação da escola de negócios Conquer. Foram feitas 20 apresentações institucionais e/ou de produtos e 
serviços de interesse direto para as locadoras. O fórum reuniu 17 patrocinadores e sete apoiadores. 

DIA A DIA 

O primeiro dia, 19 de outubro, foi marcado por debates 
sobre novos mercados para o aluguel de carros. Dos Estados 
Unidos, Chris Brown, editor executivo da Bobit Business 
Media, participou mostrando como a falta de veículos 
novos está impactando as empresas de aluguel de carros 
na América do Norte. 

Joaquim Robalo, Secretário-Geral da Associação 
Portuguesa das Locadoras, trouxe o panorama da atividade 
em Portugal e na Europa, onde estão ocorrendo pressões 
sobre as tarifas do aluguel de carros, já que os preços dos 
veículos 0 km também subiram em função da queda de 
produção provocada pela pandemia.

Além deles, o vice-presidente da Abla e presidente do 
SINDLOC-MG, Marco Aurélio Nazaré, acrescentou a 
importância das pequenas, médias e grandes locadoras 
para o desenvolvimento sadio do setor. O representante das 
locadoras brasileiras ainda salientou, entre outros aspectos, 
a importância de as empresas tomarem parte das entidades 
setoriais para somar forças em períodos de crise.
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No primeiro dia também estiveram presentes Priscila 
Pacheco Trigo, Ricardo Bacellar, Camilo Adas, João 
Marcelo Barros, André Ricardo, Hélio Murssa Júnior, 
Fernando Saddi, Bruno Araújo, entre outros. 

Na quarta-feira, dia 20 de outubro, o foco esteve nas 
questões que envolvem as compras, o aluguel e as vendas 
dos seminovos. O painel que abriu os trabalhos trouxe 
o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, além de 
Letícia Costa, sócia da Prada Assessoria, que avaliaram os 
cenários e efeitos sobre a atual escassez de veículos novos 
no mercado. 

O painel seguinte foi sobre um dos temas mais esperados: 
os pontos de atenção para a revenda de veículos. Estiveram 
juntos J.R. Caporal, CEO da Auto Avaliar; Paulo Henrique, 
CEO da Audit LocOne; e Ana Renata Navas, Diretora 
Geral da Cox Automotive Brasil, dona da KBB – empresa 
global especializada em pesquisa e comparação de preços 
de carros. 

O segundo dia do XVI Fórum seguiu com uma masterclass 
sobre veículos elétricos nas locadoras. Adalberto Maluf, 
Presidente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos 
- ABVE, fez uma apresentação completa, passando por 
aspectos como usos dos elétricos, os cenários para a 
expansão da eletrificação e a infraestrutura cada vez mais 
presente. A atividade contou também com representantes 
das montadoras: André Maranhão, Gerente de Projetos 
da Audi; e Márcio Alexandre, Gerente Sênior de 
Desenvolvimento de Novos Negócios da Nissan. Os 
executivos agregaram informações sobre os modelos 
elétricos das respectivas montadoras e o que será preciso 
para desmistificar a eletrificação junto às locadoras e 
clientes do setor. 

O último dia foi reservado para apresentações e painéis 
que estimularam a inovação e o pensamento disruptivo 
nas locadoras, contextualizando a necessidade de “fazer 
diferente” diante dos desafios crescentes que o setor terá 

de superar. Entre eles, já estão os cenários 
políticos e econômicos para 2022. O primeiro 
painel tratou disso, com Guilherme Dietze 
mostrando as preocupações com a inflação e 
com os aumentos de preços para as locadoras.  

Os trabalhos tiveram sequência com a palestra 
de Eduardo Albuquerque, Head de Inovação 
da Conquer, sobre o grande desafio que será 
entender o mundo pós-crise. O especialista 
enfatizou que também as empresas de aluguel 
de carros estão vendo que as transformações 
que já estavam em curso foram aceleradas e 
as mudanças comportamentais trazidas pela 
pandemia já estão exigindo novas estratégias. 

O último painel do dia foi sobre estudos de 
casos, com Grasiano Gandini, coordenador de 
TI da Renault On Demand, mostrando como 
a montadora se preparou, inclusive em relação 
à tecnologia, para ingressar no mercado de 
aluguel de carros de longa duração para pessoas 
físicas – o carro por assinatura. Com ele, esteve 
João Marcelo Barros, um dos fundadores da 
Wings, que traduziu para a linguagem prática 
como um carro conectado pode gerar dinheiro.

2022 

Em 2022, conforme anunciou o presidente 
da Abla, Paulo Miguel Júnior, ao final das 
apresentações, o Fórum Internacional das 
Locadoras deverá voltar ao formato presencial. 
Para saber mais, acesse: www.abla.com.br. 
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TURISMO

Minas Gerais é o primeiro 
colocado em atividades 
turísticas 

Mi n a s  G e ra i s  t ê m  c re s c i d o 
constantemente quando o assunto é 
turismo. De acordo com o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, por 
meio da Pesquisa Mensal de Serviços, o estado 
é primeiro lugar no desempenho nacional no 
Índice de Atividades Turísticas - Iatur. 

Segundo o levantamento, entre maio e junho 
de 2021, Minas teve crescimento de 19,7% nas 
atividades do setor. A média nacional é de 
11,9% no mesmo período. O estado mineiro 
é seguido por Ceará, com 16,7%, e o Distrito 
Federal, que acumulou 14,4% das atividades 
turísticas. Isso, claro, se reverte em receita e 
fortalecimento do segmento em Minas Gerais 
que, pouco a pouco, vai reestabelecendo sua 
normalidade.  

Para a Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo de Minas Gerais – Secult-MG, os 
resultados estão relacionados às ações de 
estímulo à retomada gradual e segura, como 
o Programa Reviva Turismo, desenvolvido 
com base em quatro eixos principais: 
biossegurança, estruturação, capacitação e 
promoção do destino mineiro. “Minas Gerais 
concentra grandes atrativos turísticos dentro 
das tendências de turismo pós-pandemia, 
para todos os perfis de visitantes. As festas 
da cozinha mineira, dos produtos do campo, 
tradicionais e contemporâneos, bem como 
o sertão e outros atrativos. Nosso estado 
concentra 62% do patrimônio nacional, sendo 
um destino seguro, com cachoeiras e parques 
bem cuidados”, enfatiza Leônidas Oliveira, 
secretário da Secult-MG. 
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TURISMO

PESQUISA  

O Iatur é obtido por meio do agrupamento 
de classes agregadas (compostas por atividades 
econômicas na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE). São elas: 
agências de viagens e operadoras turísticas, 
alojamento e alimentação, locação de 
automóveis sem condutor, serviços culturais, 
desportivos, de recreação, lazer e transportes 
turísticos.
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“Quem insistir em alugar 
veículos da mesma forma 
com que alugávamos no 

século passado, tende a ter 
muitas difi culdades para 
permanecer no mercado” 

Quem acompanha as movimentações 
em torno do mercado de aluguel de 
veículos, já leu, viu ou ouviu este 

nome: Paulo Miguel Júnior. Nos últimos anos, 
ele vem representando o setor nacionalmente, 
concedendo entrevistas e levando adiante 
projetos à frente da Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis - Abla. Ele é o atual 
Presidente do Conselho Nacional da entidade, 
mas deixará o posto nos próximos meses. 
Formado em Direito, com muita experiência 
em Conselhos Municipais e Estaduais de 
Turismo, Paulo Miguel é diretor executivo do 
Grupo Paluana e um homem otimista, como 
veremos na entrevista a seguir. Para a Revista 
SINDLOC-MG, ele faz um rápido balanço da 
sua gestão na Abla, fala dos enfrentamentos 
do setor com a pandemia, lança previsões do 
mercado e avisa: 2022 não será um ano fácil. 
“O esforço do setor como um todo, e também 
de cada empresa locadora individualmente, 
tem de passar pela questão da capacitação e 
qualifi cação”. 

Q
nome: Paulo Miguel Júnior. Nos últimos anos, 
ele vem representando o setor nacionalmente, 
concedendo entrevistas e levando adiante 
projetos à frente da Associação Brasileira das 
Locadoras de Automóveis - Abla. Ele é o atual 
Presidente do Conselho Nacional da entidade, 
mas deixará o posto nos próximos meses. 
Formado em Direito, com muita experiência 
em Conselhos Municipais e Estaduais de 
Turismo, Paulo Miguel é diretor executivo do 
Grupo Paluana e um homem otimista, como 
veremos na entrevista a seguir. Para a Revista 
SINDLOC-MG, ele faz um rápido balanço da 
sua gestão na Abla, fala dos enfrentamentos 
do setor com a pandemia, lança previsões do 
mercado e avisa: 2022 não será um ano fácil. 
“O esforço do setor como um todo, e também 
de cada empresa locadora individualmente, 
tem de passar pela questão da capacitação e 
qualifi cação”. 
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Untitled-2   1 12/11/2021   17:24:46

Revista SINDLOC-MG: Esse ano você encerra 
a sua gestão à frente da Abla, com dois 
mandatos. O que você destacaria do trabalho 
da sua diretoria nessa trajetória? 

Paulo Miguel Júnior: É um desafio resumir quatro 
anos em poucas linhas. Mas não posso deixar de 
destacar as bases que lançamos para a criação do 
sistema nacional de locação de veículos; os ajustes 
ao estatuto social para tornar a administração da 
Abla mais ágil e dinâmica, a partir da adequação do 
número de conselheiros às necessidades da entidade 
e dos associados; a iniciativa, a implantação e a 
obtenção do certificado ISO 9001 para a associação; 
a solidificação do setor como um dos principais 
players da mobilidade urbana, a partir da nossa 
participação ativa em eventos, reuniões, congressos 
e reportagens sobre a mobilidade; a evolução do 
Fórum das Locadoras para um evento internacional, 

com realização em todos os anos, deixando de ser bienal e assim 
multiplicando oportunidades de patrocínios para a associação; na 
área comercial, ampliamos o leque de parcerias com descontos e 
benefícios para as associadas, na medida em que acabamos com 
a exclusividade de somente um fornecedor por produto ou serviço 
ofertado, mas sim oferecendo múltiplas opções de parcerias aos 
associados; a comunicação com os associados, que seguiu por 
meio de instrumentos como a nossa revista bimestral, o telefone 
0800 para os associados ligarem para a Abla sem custos e com 
a programação periódica de envios de e-mail marketing sobre 
benefícios que os associados têm direito.

Passamos a usar também mensagens de texto, WhatsApp e 
criamos as Conversas com o Presidente, nas quais reunimos os 
associados uma vez a cada mês numa reunião online. Tivemos 
a criação da Abla Negócios para desenvolver produtos e serviços 
relacionados às necessidades tecnológicas das locadoras associadas, 
principalmente das pequenas e médias, que são as que mais 
precisam da Abla; a expansão do Anuário do Setor de Locação, 



Revista SINDLOC-MG34

ENTREVISTA  PAULO MIGUEL JÚNIOR

no qual passamos a divulgar as estatísticas completas em cada 
estado e no DF, assim como o aperfeiçoamento da parceria com 
o Serpro, responsável pelo fornecimento dos números da frota, 
que agora recebemos mensalmente e não apenas uma vez ao 
ano. Nesse sentido, também contratamos o Instituto de Pesquisa 
MDA para fazer o maior levantamento já feito na história do 
setor, entrevistando 1.000 locadoras para fecharmos a gestão 
com mais instrumentos para a associação trabalhar em busca 
do crescimento do quadro associativo.   

Revista SINDLOC-MG: Falando do setor de modo 
geral, quais foram os maiores desafios que o segmento 
atravessou desde que começou a pandemia? O que ainda 
será preciso superar? 

Paulo Miguel Júnior: Começamos enfrentando as medidas de 
restrição da nossa atividade de locação de veículos, nos meses 
de abril e maio de 2020, até conseguirmos o reconhecimento do 
aluguel de carros como atividade essencial na pandemia. Ao 
mesmo tempo, houve a devolução em massa de veículos alugados, 
principalmente por parte dos motoristas de aplicativos e o 
desaparecimento da demanda para o turismo, seja de lazer, seja 
de negócios. Com os pátios cheios, as locadoras tiveram de ir 
buscar espaço para resguardar essa frota parada de maneira 
segura, o que acabou sendo mais um grande desafio. Houve, 
ainda, a necessidade de renegociação dos financiamentos junto aos 
bancos e um aumento de desmobilização da frota de seminovos, 
como estratégia de boa parte das locadoras para recuperação e 
manutenção de condições mínimas de caixa. A partir do segundo 
semestre do ano passado, a demanda pela locação de veículos, em 
todos os seus principais nichos, voltou a ser verificada e então 
começamos a ter de enfrentar a falta de carros 0 km no mercado, 
em função das dificuldades de insumos para a retomada do ritmo 
de produção nas montadoras. Esse problema persiste até hoje, 
inclusive ainda mais agravado.  

Revista SINDLOC-MG: A situação, nas suas previsões, 
poderá melhorar nos próximos meses?  

Paulo Miguel Júnior: Essa situação também é bastante 
complicada em termos de projeções para o curto e o médio prazo, 
ou seja, inclusive para 2022, diante das atuais dificuldades das 
locadoras em aumentar a frota. As empresas de aluguel de carros 

teriam potencial para comprar 800 mil automóveis e 
comerciais leves em 2021, porém comprarão somente 
entre 380 mil e 400 mil unidades, em função 
das dificuldades das montadoras com falta de 
insumos para produzir esses carros, principalmente 
semicondutores. Mas outra questão que vai além dos 
chips eletrônicos pode piorar este cenário: a falta 
de magnésio, mineral que é de suma importância 
para a produção de veículos e que pode causar o 
fechamento de fábricas em todo o mundo. 

Revista SINDLOC-MG: O Brasil atravessa hoje 
um aumento considerável de combustível 
que afeta tudo e todos. No setor de aluguel 
de automóveis, sobretudo, os motoristas de 
aplicativos. Na sua visão, há luz no fim deste 
túnel?  

Paulo Miguel Júnior: Realmente, a operação dos 
aplicativos de transporte atravessa um momento 
decisivo. Daqui até o final do ano, caso os preços 
dos combustíveis permaneçam nos patamares 
atuais, a tendência é de estabilidade nos atuais 
170 mil veículos alugados que estão hoje com esses 
motoristas. Trabalhamos com a perspectiva de que 
os 30 mil motoristas que não conseguiram se manter 
no mercado e já devolveram os carros – e luz no 
final do túnel passa por estimar que os demais 
já conseguiram ou vão conseguir equalizar seus 
rendimentos para continuar alugando os carros. 
Há mercado potencial para alugar entre 230 mil e 
até 250 mil veículos para motoristas de aplicativos, 
caso o preço da gasolina retorne aos patamares entre 
R$ 4 e R$ 5 em média no país, junto à adequação 
das tarifas dos aplicativos para possibilitar aos 
motoristas ganhos condizentes com o seu trabalho. 

Revista SINDLOC-MG: O último Fórum Abla 
destacou muito a questão da inovação. 
Gostaríamos de te ouvir um pouco sobre isso.  

Paulo Miguel Júnior: Sim, a inovação ditou 
boa parte do evento, até porque a nossa atividade 
também está vivendo um profundo momento de 
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transformações. Costumo dizer que quem insistir 
em pensar, em agir e em alugar veículos sempre 
da mesma forma com que nós alugávamos no 
século passado, tende a ter muitas dificuldades 
para permanecer no mercado. Estão acontecendo 
mudanças e avanços que estão relacionados com 
o nosso setor. A conectividade dos carros está em 
expansão rápida; a chegada de veículos híbridos e 
elétricos ao mercado já está acontecendo; há novas 
formas de compartilhamento de veículos sendo 
postas em prática e existe uma diversidade de 
aplicativos relacionados ao transporte de pessoas, 
entre outros exemplos. Enfim, são diversos novos 
fatores que surgem a cada dia que certamente 
exigirão inovações na nossa maneira de trabalhar 
com locação de veículos.  

Revista SINDLOC-MG: Teremos um 2022 
agitado. Entre os principais eventos estão 
a Copa do Mundo e as eleições. O que as 
locadoras precisam esperar deste próximo 
ano? 

Paulo Miguel Júnior: Não será um ano fácil, tanto 
em termos econômicos quanto políticos, e isso causa 
impactos na locação de veículos, seja na terceirização 
de frotas, seja no aluguel diário. O esforço do setor 
como um todo, e também de cada empresa locadora 
individualmente, tem de passar pela questão da 
capacitação, qualificação, por repensar formas de 
gestão, pela agilidade no atendimento, conveniência 
e novos diferenciais a serem agregados na locação de 
um veículo. Será preciso implantar novidades que 
possam colaborar para a eficácia e a eficiência do 
aluguel de veículos, o que entendemos que será cada 
vez mais essencial dentro do nosso setor. As pressões 
inflacionárias e a tendência de alta dos juros também 
influenciam diretamente nos custos de operação das 
frotas das locadoras e teremos de estar preparados para 
lidar com fatores como esses no ano que vem.
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reflexão
Quanto mais você 
se movimenta, 
mais propósito 
e felicidade 
encontra na vida 
Da redação de Portal Raízes

Você conhece aquela sensação quando acaba de terminar um 
treino e se sente muito melhor do que antes? Às vezes, mesmo 
quando você não está motivado para se exercitar, a promessa 
dessa sensação é suficiente para motivá-lo a ir à academia. Você 
pode chamar essa sensação de ímpeto de endorfina – o que não 
é totalmente falso, mas acontece que o exercício o deixa mais 
feliz de muitas maneiras.  

Um estudo americano que durou nove anos, publicado no Journal of 
Behavioral Medicine, apontou que a prática regular de atividade física 
pode estar associada à capacidade do ser humano de encontrar 
propósito na vida. Basicamente, a pesquisa mostrou que, quanto mais 
forte o senso de propósito, mais ativas as pessoas são e vice-versa. 
Ou seja, o estudo revelou uma relação bidirecional e prospectiva 
entre felicidade, propósito na vida e a atividade física. Mas, afinal, 
o que seria “propósito na vida”? Os pesquisadores que lideraram 
a pesquisa definem este termo como a habilidade de desenvolver 
“metas e objetivos que dão direção e significado à vida”.

REFLEXÃO

Revista SINDLOC-MG 37



TEMA

Não há nada como uma “onda de endorfi na” induzida 
por exercícios, mas de acordo com a psicóloga da saúde 
Dra. Kelly McGonigal, as endorfi nas explicam apenas 
uma pequena parte. Existem muitas outras maneiras de 
o exercício nos deixar mais felizes – reduzindo os níveis 
de estresse, os sentimentos de solidão e isolamento e 
ajudando as pessoas a aliviar a ansiedade e a depressão, 
entre outros benefícios. Nesse novo ano, nada melhor 
que novos hábitos! Por isso, conheça cinco maneiras 
pelas quais os exercícios podem te deixar mais feliz: 

1. O movimento ajuda você a se relacionar com outras 
pessoas  

“O movimento em si prepara você para se conectar com 
os outros. Isso é apenas a química do cérebro. Quando 
você aumenta sua frequência cardíaca, quando você usa 
seu corpo, quando você ativa seus músculos, isso muda 
a química do seu cérebro de uma forma que torna mais 
fácil para se conectar com outras pessoas e se relacionar, 
confi ar em outras pessoas. Isso aumenta os prazeres 
sociais como um aperto de mão, rir ou abraçar”, disse 
McGonigal. 

2. Malhar com amigos pode ajudar a 
aumentar sua felicidade  

Ter uma “família de boa forma” pode 
signifi car mais do que apenas ter um grupo 
de pessoas em quem você pode contar para 
treinar com você. Quando você se conecta 
com pessoas que compartilham valores 
(como valorizar sua saúde e bem-estar) 
e interesses (para qualquer exercício que 
você faz), há automaticamente uma chance 
melhor de que seu relacionamento seja 
ainda mais forte, já que você compartilha 
essas coisas. E os especialistas concordam 
que ter relacionamentos e conexões fortes 
na vida é um dos fatores mais importantes 
para a felicidade geral. 

3. O exercício ajuda a reduzir a ansiedade 
e a depressão  

Você provavelmente já ouviu falar que os 
exercícios aumentam as endorfinas, mas 
também aumentam muito mais substâncias 
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químicas cerebrais que fazem você se sentir 
feliz. “Quando você se exercita, aumenta 
as endorfinas, dopamina, adrenalina e 
endocanabinóide – todos esses produtos 
químicos cerebrais associados a sentir-
se feliz, confiante, capaz, sentir menos 
ansiedade e estresse e ainda menos dor 
física”, diz McGonigal. 

4. O exercício pode ajudar a aumentar sua 
confi ança  

Quando se trata de se sentir mais feliz e 
fortalecido na vida, ter confi ança é a chave. 
De acordo com McGonigal, o exercício 
ajuda a aumentar a sua confi ança porque 
quando você treina, você está fazendo algo 
desafi ador com outras pessoas (é o ideal) 
o que lhe dá uma sensação de realização 
compartilhada, trabalho em equipe e 
permite que as pessoas se sintam mais 
capacitadas para enfrentar os desafi os em 
suas próprias vidas. E esse é um benefício 
colateral interessante, porque há um sentido 
corporifi cado de ‘estamos nisso juntos’ que 
se traduz em autoconfi ança e a capacidade 
de enfrentar desafi os em sua vida”. 

5. Atividade física ao ar livre é como fazer 
meditação  

Praticar exercícios ao ar livre tem um efeito 
em seu cérebro semelhante ao da meditação. 
Se você for como as inúmeras pessoas 
que já ouviram falar sobre os benefícios da 
meditação, mas não consegue encontrar 
tempo para meditar, boa notícia, você não 
precisa realmente meditar para obter alguns 
dos benefícios. “Praticar exercícios ao ar livre 
tem um efeito imediato no humor que é 
extremamente poderoso para a depressão 
e a ansiedade. Porque induz um estado em 
seu cérebro muito semelhante à meditação, 
o estado de consciência aberta”, disse 
McGonigal.
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Em uma primeiro análise, pode parecer 
estranho contratar um advogado se 
sua empresa não foi processada ou se 

não deseja ingressar com um processo contra 
outra empresa ou pessoa física. No entanto, 
da mesma forma que ocorre com a frota de 
veículos da locadora, é importante pensar 
também na empresa de modo a se ter uma 
"manutenção preventiva" do passivo jurídico 
que vai se acumulando com o tempo e assim, 
evitar problemas e gastos elevados no futuro. 

Neste cenário, o Direito Consultivo exerce 
papel fundamental para as empresas no dia 
a dia do negócio a fim de mitigar os riscos 
e calcular os passivos jurídicos a fim de se 
ter uma melhor precificação do negócio de 
locação de veículos. 

Mas como uma Consultoria Jurídica 
Preventiva pode ajudar a empresa no dia a dia 
a economizar de fato? Sem muito mistério, 
pelo início do negócio empresarial. Faz-se 
necessário avaliar toda a documentação da 
empresa, seja contrato social, financiamentos, 

Bruno Fernandes de Araújo 

Prevenir para 
economizar. 
Como a 
gestão jurídica 
consultiva 
pode auxiliar 
sua empresa 
a reduzir 
o passivo 
jurídico? 

Quando pensamos em 
advogado ou jurídico, a 
primeira imagem que nos 
vem à cabeça é do advogado 
representando seus clientes 
na defesa ou acusação em 
processos judiciais. Porém, o 
que muitos empresários não 
sabem, é que a Advocacia 
Consultiva tem um papel 
fundamental para evitar 
que essa imagem ocorra na 
prática. 



Revista SINDLOC-MG 41

BRUNO FERNANDES 

contratos de trabalho e demais documentos 
que fazem parte do dia a dia para a 
identificação de possíveis problemas e 
propositura de soluções.  

Em um segundo momento, passa-se ao 
negócio de locação em si e os riscos inerentes 
ao negócio, como por exemplo a Súmula 492 
do STF, a apropriação indébita e a gestão de 
multas (com a consequente identificação do 
condutor infrator).  

Um dos principais desafios do setor de 
locação de veículos é o correto manejo do 
risco imposto pela súmula 492 do STF, que 
disciplina o seguinte: “A empresa locadora 
de veículos responde, civil e solidariamente 
com o locatário, pelos danos por este causados 

a terceiro, no uso do carro locado.”, em linhas gerais, 
caso o condutor cause um dano usando o carro locado, 
o proprietário do veículo é solidariamente responsável 
junto com o locatário pelo dano causado a terceiros, ou 
seja, se o condutor não quiser arcar ou não tiver meios, 
o proprietário do veículo deverá pagar pelo prejuízo 
causado. 

A apropriação indébita, crime previsto no art. 168, 
"caput", do Código Penal, que aplicado ao setor de locação, 
disciplina que aquele que não devolve o automóvel alugado 
à locadora após o decurso do prazo fixado no contrato 
de locação, incorre no crime de apropriação indébita, 
ou seja, o locatário ao final do contrato de locação, não 
acolhe os pedidos da locadora para devolução do veículo 
e permanece com o mesmo.  
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Em seguida, temos o problema de controle e gestão de 
multas, ao passo que as empresas que não identificam 
os condutores infratores recebem uma segunda multa, 
a pessoa física não terá essa opção, haja vista que ele é o 
responsável pelo veículo e assim sendo, toda a pontuação 
será creditada em sua carteira de motorista, aumentando 
assim o risco de ter a CNH suspensa. Ou seja, além do 
risco financeiro pelo não pagamento da multa, cria-se o 
passivo administrativo de perda do próprio documento 
de habilitação. 

Além disso, é importante destacar também outros 
passivos jurídicos que podem se acumular com o tempo, 
como por exemplo, os passivos trabalhistas, tributários 
e recém-criados, os passivos decorrentes da não 
implementação do disposto na Lei Geral de proteção de 
Dados.  

E, por fim, além de toda a análise do passado e presente 
da empresa, faz-se necessário olhar para o futuro ao 
implementar as adequações necessárias com o suporte 
jurídico correto, principalmente no que tange aos 
contratos de locação de veículos que muitas vezes são 
copiados de outras locadoras, sem levar em consideração a 
particularidade de cada negócio/locadora, criando assim, 
mais um passivo jurídico para a empresa.  

Bruno Fernandes de Araújo é Sócio proprietário 
do escritório Araújo, Muniz e Fernandes Sociedade 
de Advogado. Graduado em Direito na Faculdade 
de Direito Milton Campos, pós-graduado em 
Direito dos Contratos, pós-graduando em 
Tributário pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas), presidente da 
Associação Mineira de Direito Internacional (AMIDI) 
e atua nos ramos do Direito Internacional Privado, 
Direito Empresarial e do Direito Tributário. 

Sendo assim, a consultoria recorrente 
consultiva é mais efetiva para as empresas do 
que a consultoria jurídica contenciosa, haja 
vista que ela tem como meta evitar que os 
passivos se tornem processos judiciais e assim 
sendo, economize para a empresa tempo e 
dinheiro despendido em processos judiciais. 

E sua locadora, já adota algum de prevenção 
de passivo jurídico? Entre em contato com a 
Araújo Muniz Sociedade de Advogados para 
conversamos sobre a implantação de uma 
consultoria jurídica preventiva especializada 
no setor de locação de veículos, envie um 
e-mail para contato@amf.adv.br e agende 
uma reunião. 






