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  E de repente veio a notícia 
menos esperada do ano: a fusão 
Localiza/Unidas. No meio de um ano 
tão cheio de acontecimentos 
imprevisíveis a notícia causou um 
alvoroço no setor de locadoras de 
veículos e, por que não dizer, 
montadoras. Um gigante de quase 
500.000 carros que surge para 
dominar o setor concentrando, 
dizem, 65% do mercado. São 

números grandiosos que mesmo por isso deve fazer com que o negócio 
seja esmiuçado pelo CADE para evitar, ou tentar, que o consumidor seja 
prejudicado no médio e longo prazos. 
 E nós com isso? Para o resto todo do mercado sobrou fazer 
especulações de como isso irá repercutir, quais serão os problemas e 
oportunidades que surgirão daí para frente. O que vemos de imediato é 
que essas empresas levarão algum tempo para conseguir obter os ganhos 
operacionais e de escala que esperam. Não é muito simples juntar duas 
culturas diferentes, com focos de mercado diferentes, dentro de uma só 
sem que haja danos colaterais. Normalmente o time da empresa menor 
acaba oferecendo certa resistência no processo de fusão, já que é normal 
não aceitarem bem a nova gestão. 
 Enquanto esses ajustes estiverem ocorrendo, iremos assistir a um 
embate de gigantes. De um lado o maior comprador de veículos da 
indústria latino-americana e, do outro, as grandes montadoras que neste 
momento não parecem mais dispostas a ceder ainda mais nas generosas 
condições comerciais que essas empresas já tinham na pré-pandemia. 
Condições que já vinham sendo reduzidas por conta deste momento em 
que as vendas de veículos 0km no varejo, mesmo com os constantes 
reajustes de preços de tabela, vêm se mostrando fortes com compras 
praticamente no mesmo patamar de 2019. 
 E com a indústria automobilística sofrendo com falta de peças 
para aumentar a produção, não parece razoável que as montadoras 
estejam pensando em melhorar os descontos para as grandes locadoras. A 
Ford, inclusive, já tornou público que não pretende aumentar sua 
produção para atender o setor, informando que precisa da lucratividade, 
que não é possível se obter no nível de descontos oferecidos até então. 
 Assim, todas as locadoras vêm enfrentando a redução nos 
descontos por parte de todas as montadoras, o aumento do preço de 
tabela, e a falta de veículos novos para repor o estoque vendido durante a 
pandemia quando se imaginou que haveria forte e prolongada queda na 
procura de veículos para locação. Enfim, vivemos uma nova realidade no 
setor, com um cenário não previsto por ninguém, e que promete fortes 
emoções para os próximos meses.
     
Michel Lima
Presidente Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores 
Equip. e Bens Móveis do Paraná - Sindiloc PR
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Filiado à Federação Nacional das Locadoras de Automóveis

 A partir de 1º de novembro 
passam a valer as novas regras para 
fiscalização eletrônica nas vias 
públicas. Atendendo a uma delibe-
ração do presidente da República, a 
Resolução 798/2020 do Conselho 
Nacional de Trânsito (Contran) traz 
mudanças na forma e procedimentos 
fiscalizatórios de velocidade. A 
medida vale tanto para os dispositivos 
de fiscalização portáteis, quanto os 
fixos. Estes, divididos em controlador 
e redutor – as conhecidas lombadas 
eletrônicas. 
 A resolução acaba com os 
radares fixos em locais escondidos, 
afixados em árvores, marquises, 
postes de energia ou qualquer obra de 
engenharia, de modo velado ou não 
ostensivo. Da mesma forma, os 
medidores do tipo portátil somente 
poderão ser utilizados por autoridade 
de trânsito e seu agente, devidamente 
uniformizados, em ações de fiscali-
zação, não podendo haver obstrução 
da visibilidade do equipamento e de 
seu operador. 
 Além da questão da visi-
bilidade, a norma define aspectos 
metrológicos e técnicos dos medi-
dores de velocidade, bem como do 
processo de instalação, locais de 
fiscalização, sinalização dos radares 
operação e monitoramento. 

Resolução 
Contran acaba 

com radares 
ocultos
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 A Localiza Rent a Car e a Unidas anunciaram em 

setembro um acordo para combinação de negócios, mediante a 

incorporação das ações da segunda pela primeira companhia. 

Esse anúncio marca uma nova era para o setor de locação, ao 

criar uma gigante de R$ 50 bilhões em valor de mercado e uma 

megafrota de mais de 500 mil veículos. 

 Do ponto de vista econômico-financeiro, a integração 

dos negócios deverá promover sinergias e aumentos de 

eficiência na companhia combinada resultante da incorporação 

de ações. Isso deve gerar ainda maior poder de negociação com 

fornecedores como montadoras e prestadores de serviços 

relacionados. Para os concorrentes, essa união pode parecer um 

sério obstáculo no futuro pela possibilidade de oferecer preços 

baixos, mas também uma oportunidade, tendo em vista que 

empresas gigantes possuem dificuldade em fazer concessões em 

seus modelos de negócios e costumam ser lentas para adaptar às 

necessidades do mercado em rápida mutação. É o ônus do 

tamanho.

 Para o mercado consumidor, deverá acirrar ainda 

mais a concorrência, o que pode ser benéfico para o 

consumidor no primeiro momento. Por óbvio, a fusão das 

empresas que juntas dominarão estimados mais de 65% do 

mercado de locação deve enfrentar resistência do CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), que 

deverá fazer exigências para aprovar o negócio.

 A reação do mercado financeiro à combinação de 

negócios entre as companhias tem sido positiva. A sessão da 

Bolsa no dia do anúncio da fusão foi marcada por uma 

disparada dos ativos de ambas as empresas, que chegaram a 

altas superiores a 16% (R$ 60,29) para a Localiza e de 

22,46% para a Unidas (R$ 22,95), com ambas tendo 

atingido máximas históricas intradiárias. No fechamento 

desta edição do Boletim Sindiloc-PR, em 26/10, as ações da 

Localiza (RENT3) batiam R$ 62,89 e da Unidas (LCAM3) 

R$ 25,89.

 Pela primeira vez, o principal evento do setor de locação de veículos da América Latina foi realizado de forma 

totalmente digital. Organizado pela Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), o XV Fórum 

Internacional do Setor de Locação de Veículos ocorreu de maneira online, nos dias 3, 4 e 5 de novembro. As locadoras 

associadas ao Sindiloc PR receberam 50% de desconto para participar e os associados à Abla tiveram direito a uma 

gratuidade por CNPJ através de um voucher. Mais informações no próximo boletim.

Fusão entre 
Localiza e Unidas 

criará gigante do 
setor de locação

XV Fórum Internacional do Setor de Locação de Veículos
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 Veículos que não comparecerem às campanhas de 

recall a partir de agora receberão aviso no documento (CRLV) 

do ano seguinte sobre a pendência. A medida passou a vigorar 

no fim de setembro, conforme a portaria conjunta Nº 3, 

assinada pelos ministros da Justiça e da Segurança Pública. 

Ela altera parte da legislação em relação aos recalls 

promovidos pela indústria automotiva. 

 Isso não significa que a execução do recall passou a 

ser obrigatória, ou que bloqueará o licenciamento do veículo. 

A solução do governo foi intermediária, no sentido de alertar o 

proprietário e o futuro comprador. 

 A ideia é ampliar o número de comparecimentos dos 

chamados no Brasil. De acordo com o Procon-SP, somente 

15% dos proprietários levaram seus automóveis quando 

convocados à inspeção e reparo pelas empresas em 2019.

 Os fabricantes são obrigados a informar, por lei, sobre 

a existência de defeito em seus veículos e oferecer conserto 

sem custos. A determinação serve também para situações em 

que todos os clientes já compareceram ou para casos em que a 

companhia não estabeleceu ainda um procedimento de 

reparo.

 Para as locadoras, todo recall é um problema porque é 

necessário parar os veículos que normalmente são adquiridos 

em lotes, obrigando a substituição dos titulares por outros 

provisórios. Isso causa transtorno operacional e despesas não 

previstas com a logística para sanar o problema. Eventu-

almente, se o problema não envolver a segurança do 

automóvel, o serviço poderá ser realizado ao fim da vida útil 

do automóvel quando da sua desmobilização. Entretanto, em 

se tratando de itens de segurança, o melhor é providenciar o 

conserto o quanto antes para evitar eventual responsabi-

lização em caso de acidente causado pela falta de atendimento 

ao recall.

 O Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) 

passou a ser obrigado a comunicar os proprietários de 

veículos sobre as campanhas, de maneira digital ou por 

correspondência física.

 A fabricante terá 15 dias para informar ao sistema do 

Renavam sobre o conserto feito em cada automóvel, após 

fazer o reparo. Ao proprietário será fornecido recibo com data, 

horário, duração e local onde foi feito o recall. 

 Caso a pendência de recall esteja em aviso no 

documento, o alerta será removido somente no licenciamento 

seguinte.

Aviso de Recall agora virá no documento do veículo
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O Sindiloc PR ofereceu a seus filiados a palestra Gestão 

Financeira em Tempos de Pandemia no dia 10 de setembro. O 

conteúdo, transmitido via plataforma Zoom, foi aplicado pela 

especialista no tema, Vanessa Cunha. Ela traçou um cenário dos 

negócios neste período e apresentou medidas rápidas e 

possíveis para melhorar o desempenho das empresas.

 Vanessa trouxe conceitos de gestão financeira e fluxo 

de caixa. “Nas operações do dia a dia de uma empresa, a 

organização financeira é fundamental. Para isso o empresário 

conta com um instrumento básico de planejamento e controle 

financeiro, o fluxo de caixa. O objetivo dessa ferramenta é 

apurar e projetar o saldo disponível para que não falte capital de 

giro, permitindo analisar as necessidades de recursos para 

investimentos e pagamento de fornecedores”, disse. 

 Segundo ela, todas as informações de receitas e 

despesas, precisam estar bem definidas e dentro da realidade. 

Atrasos frequentes de clientes precisam também estar 

previstos. Despesas improváveis, mas possíveis também. 

Quanto mais real a previsão mais fácil administrar possíveis 

faltas de caixa através da busca antecipada de soluções.

 A palestrante também explicou sobre planilhas de 

controle de fluxo de caixa e sobre a importância de classificar 

as contas. “A maioria das planilhas apresenta os resultados do 

fluxo em grandes grupos de contas, para facilitar a análise dos 

resultados. De posse do relatório de Fluxo de caixa, é possível 

verificar em tempo real, onde está o dinheiro, se ele pode ser 

aplicado em novos investimentos, qual seu período de 

disponibilidade, quais decisões se pode tomar, entre outras 

informações”, detalhou. 

 Entre as principais dicas para a redução de custos a 

partir do fluxo de caixa, Vanessa recomendou: ser realista 

frente ao cenário econômico, conhecer profundamente seus 

custos, alinhar informações em reuniões, pensar de forma 

sustentável com o material de consumo da empresa, negociar 

preços e condições de pagamento e avaliar a viabilidade de 

terceirização de processos.

 A palestrante também falou sobre adaptações de 

regimes tributários conforme as necessidades da empresa, 

sobre analisar a efetividade da localização do estabelecimento, 

e sobre a importância de análise do perfil dos clientes. 

“Quantos carros têm, quanto pagam, quanto rodam, quanto 

gasta de manutenção, se pagam pontualmente, se causam 

problemas. Os que forem mal avaliados precisam ser 

eliminados o mais rapidamente possível, porque ali está um 

ralo enorme de dinheiro”, ponderou. 

 Sobre os estoques, ela enalteceu a importância de não 

se manter peças de reposição, salvo as necessárias para 

rapidamente recolocar os veículos em condição de uso, tais 

como lâmpadas, óleo e palhetas do limpador de para-brisa. São 

peças e materiais baratos que não ocupam lugar para guardar, 

nem representam valor expressivo imobilizado. “Já pneus, 

pastilhas de freio e outras peças devem ser analisadas com mais 

critério, pois estão sujeitas a obsolescência, ou as peças podem 

estragar por problemas de armazenagem ou serem furtadas. E o 

valor investido nesses itens é maior, podendo fazer falta no 

capital de giro”, aconselhou. 

 Por fim, ela recomentou cuidados com compras dos 

veículos de montadoras, pois podem aparecer boas 

oportunidades e condições especiais. No entanto, é necessário 

analisar se o desconto compensa frente à desvalorização do 

veículo, pois nem sempre o negócio pode ser rentável a longo 

prazo.  

 Vanessa Cunha atuou 28 anos em empresas como 

Philip Morris; Vivo Telecomunicações; Kraft Foods; Positivo 

Informática e Volvo do Brasil. Têm 12 anos de experiência na 

área Financeira, atuando como Diretora de Controladoria para 

região Américas, na Volvo do Brasil, para a área de Tecnologia 

da Informação. Atuou também na área de processos e sistemas 

informatizados como SAP, ARIS, Gerenciador de 

Documentos, E-commerce e como gerente de projetos.

PALESTRA: Gestão financeira em tempos de pandemia


