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ONIX SORTEADO
Veja fotos do evento que sorteou
o primeiro veículo da promoção
da parceria com a Brozauto.

O FUTURO DA
ECONOMIA
CONVÊNIO ICMS

Escolhida economista do ano
em 2016, Patrícia Palermo dá
sua visão sobre os rumos da
economia no país.

Tire suas dúvidas sobre o tempo
de alienação dos veículos de
locadoras no Estado e a cobrança
do tributo.

IMPULSÃO DO
TURISMO

Número de turistas estrangeiros
no RS mais do que dobrou entre
2014 e 2015.
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2

Informativo SINDLOC/RS
Dezembro 2016
Sindicato das Empresas de
Locação de bens Móveis do
Estado do Rio Grande do Sul
Rua Augusto Severo, 49
Bairro São João
CEP: 90240-480
Porto Alegre -RS
Fone: (51)33432422
Email: Sindloc@sindlocrs.com.br
www.sindlocrs.com.br
Diretoria Executiva
Daniel Schneider da Silva
Adriano Rogério Goettems
Rafael Arreal Magalhães
João Luiz Foresti
Nilo Rui Nora Filho
Suplentes
Ivan Neske
Flávio Tonietto Brugalli
Cesar Henrique Backhaus
Conselho Fiscal
José Carlos Marques Gomes
Marco Rosa Viana
Cláudio Ebert
Suplentes
Flávio Porciuncula de Barros
Falcão
Felipe Di Giorgio
Alexandre Bertoncini Fernandes
Delegado junto a Federação
Titular
Daniel Schneider da Silva
Suplentes
Adriano Rogério Goettems
João Luiz Foresti

UM TRABALHO
CONSOLIDADO
Por Daniel Schneider da Silva
Presidente do SINDLOC/RS

E

stamos chegando ao fim de mais um ano. Ao longo
dos últimos meses, tivemos que lutar contra uma série
de desafios e obstáculos. Porém, acredito que cada um
desses percalços nos fortaleceu como sindicato, mostrando
que a união é essencial para o sucesso do setor de locações.
Como havíamos planejado, foi estabelecida uma rotina de
palestras e cursos de formação, quase sempre acompanhados
de momentos de integração. Tudo isso pensando em aumentar
a troca de experiências entre nossos associados e preparálos da melhor forma possível para enfrentar os desafios que o
mercado nos impõe todos os dias.
As parcerias com montadoras foram ampliadas, para oferecer
mais descontos e vantagens na hora das locadoras renovarem
suas frotas. Esse fato foi coroado com a promoção do sorteio
de um Chevrolet Onix, em parceria com a Brozauto. Aliás, a
promoção foi renovada e em breve um novo Onix deve ser
sorteado, dessa vez apenas entre os associados do Sindloc RS.
Para o próximo ano, queremos ampliar nossa área de atuação,
buscando representar outros membros do setor de locação
de bens móveis do nosso estado. Iremos trabalhar para trazer
essas empresas e fortalecer ainda mais o sindicato, procurando
entender as necessidades desses empresários e saná-las da
melhor forma possível.

WWW.W3GET.COM.BR
Av. Nicolau Becker, 1008, sala 2
Novo Hamburgo- RS
Telefone (051) 3781-0548

Gostaria de agradecer o apoio de toda a diretoria e
principalmente a cada um de nossos associados e seus
colaboradores, por quem realizamos nossos esforços. Que
as festas de final de ano sejam um período de descanso e de
renovação. Tenho certeza que 2017 será um ano de realizações
e avanços ainda maiores para o setor de locações de bens
móveis.

PROMOÇÃO

PARCERIA SINDLOC
BROZAUTO CONTINUA
PROMOÇÃO PROSSEGUIRÁ SORTEANDO ONIX ENTRE OS
ASSOCIADOS SINDLOC QUE COMPRAREM VEÍCULOS NA
BROZAUTO.

A

pós a entrega do primeiro Onix em
setembro, a parceria entre Sindloc
RS e Brozauto continua e deverá
sortear ainda mais veículos. Os
próximos sorteios serão realizados apenas
entre associados. Depois de alguns meses
de promoção, Paulo Kipper, franqueado da
locadora Unidas de Santa Cruz, foi ganhador
do primeiro veículo da promoção. O cupom
vencedor, de número 93, foi sorteado durante
um evento que aconteceu na sede da Brozauto
em Canoas.
Diversas locadoras de todo o estado
adquiriram os veículos da Brozauto e
concorreram ao sorteio do Onix. O evento
contou com a presença de proprietários das
locadoras e também de Alexandre Mendes,
gerente regional de vendas da General
Motors. A entrega do veículo da Chevrolet
foi realizada pelo presidente da Sindloc RS,
Daniel Schneider junto do diretor da Brozauto,
Ricardo Zanatta.
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OS CAMINHOS DA
ECONOMIA EM 2017
Economista chefe do sistema Fecomércio traça projeções para o próximo ano e
comenta medidas polêmicas pretendidas pelo governo Temer

A

crise política e subsequente crise
econômica que atingem o país
traçam um horizonte nebuloso
e inóspito para os empresários.
O governo interino de Michel Temer quer
implantar uma série de medidas de grande
impacto no mercado de trabalho e na
economia brasileira. Dentro desse cenário,
a economista chefe da Fecórmercio e
Economista do Ano em 2016, Patrícia
Palermo, respondeu as perguntas da
Sindloc RS para tentar clarear um pouco as
coisas e permitir entender um pouco mais
sobre o que nos aguarda no próximo ano.
Como você avalia a reforma trabalhista
proposta
pelo
governo
Temer?
Patrícia: O Brasil precisa de uma reforma
trabalhista. A nossa legislação tem como
parâmetro a relação que se dava entre o
empregador e um trabalhador industrial de
baixa qualificação. Os tempos mudaram,
as atividades econômicas se tornaram mais
complexas, e muito daquela legislação não
é plenamente aplicável às novas formas de
trabalho existentes ou simplesmente torna o
trabalho menos eficiente.
Conhecemos ainda muito pouco da reforma
que será apresentada pelo governo. O que se
sabe é que se pretende dar segurança jurídica
aos acordos firmados entre sindicatos laborais
e empregadores, fazendo com que os acordos
firmados entre as partes não possam ser
invalidados por um juiz, acarretando multas
caríssimas. Isso, por exemplo, tenderia a

favorecer a ambas as partes, pois a princípio,
se acordo foi feito, é porque todos os envolvidos
percebem vantagem no que foi acordado em
detrimento ao que a lei previa de forma sumária.
A PEC 241 avança para o Senado, impondo
um ajuste fiscal que vem tentando ser
aplicado desde a Constituição de 88. Como
tu vê os resultados desse ajuste a curto e
em longo prazo?
Patrícia: Desde a Constituição de 1988, a
sociedade brasileira assistiu a um aumento
constante dos gastos públicos. Na sequência
desse aumento de gastos, sempre se deram
elevações da carga tributária. Atualmente, a
carga já atinge fantásticos 32,66% do PIB.
Entretanto, isso já não é o suficiente. O resultado
primário (a diferença entre receitas e despesas
não-financeiras) é deficitário em 3,08% do PIB
no acumulado em 12 meses até outubro/2016.
Esse déficit torna nossa dívida cada vez maior,
forçando o aumento dos juros, exigidos pelo
risco elevado de emprestar para um país como
o Brasil que não goza de uma credibilidade
elevada.
A PEC 241 propõe um limite à expansão dos
gastos totais. Os gastos teriam seu crescimento
limitado à inflação do ano anterior. A ideia de
ter um prazo alongado é justamente para que
o ajuste possa se dar de forma lenta e gradual,
sem grandes efeitos recessivos à economia no
curto prazo, ao mesmo tempo que sinaliza uma
melhora no quadro geral das finanças públicas
no longo prazo. A PEC não estabelece tetos para
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“A SITUAÇÃO GAÚCHA
É DRAMÁTICA. O
ENXUGAMENTO DA
MÁQUINA PÚBLICA É
UMA NECESSIDADE,
NÃO HÁ SAÍDA.”
Patrícia Palermo, economista
chefe da Fecomércio RS

a educação nem para saúde, pelo contrário,
estabelece patamares mínimos. Se a sociedade
deseja elevar os gastos dessas rubricas, será
necessário fazer escolhas. Entretanto, o sucesso
da PEC está intimamente ligado à aprovação
da Reforma Previdenciária, que será uma árdua
batalha no Congresso Nacional.

de 2018 serão uma caixinha de surpresas de
múltiplos candidatos, qualquer resultado hoje é
possível, fato que inspira tensão.
A crise econômica do estado parece
levar a um caminho de privatização e
enxugamento da máquina pública. Quais
as soluções para fazer o RS voltar a crescer
e melhorar a situação dos cofres públicos?

Com o esfriamento da tensão política em
Brasília após o Impeachment, tu espera
Patrícia: A situação gaúcha é dramática.
uma melhora do cenário econômico já para O enxugamento da máquina pública é uma
2017?
necessidade, não há saída. O governo já
aumentou a tributação, está sem pagar as
Patrícia: Se caso não ecloda mais nenhuma parcelas da dívida, e mesmo assim não há
grande crise, a se conservar o cenário recursos suficientes. Isto significa dizer que
atual, o governo Michel Temer já devolveu o Estado gaúcho ficou grande demais. A
a governabilidade ao país. As sua primeiras venda de patrimônio público, o que não se
medidas colaboraram para uma melhora restringe a empresas, mas também a imóveis,
na confiança. À medida que ficar claro que a por exemplo, poderia dar algum alívio de
situação fiscal brasileira caminha para uma caixa, mas não resolveria a situação pois
solução, ainda que ao longo prazo, abre-se o problema é de fluxo de caixa. Por outro
espaço para uma redução mais vigorosa dos lado, se vê muito pouco avanço em questões
juros, estimulando a retomada do investimento. relativas a concessões, em especial na área de
Tudo aponta para que em 2017, o Brasil deverá infraestrutura, fundamental para dinamizar
voltar a crescer, mas de forma lenta. O mesmo o crescimento, essencial para a geração de
deverá voltar a acontecer em 2018. As eleições receitas.
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JURÍDICO

CONVÊNIO DO ICMS
NÃO VALE NO ESTADO
COBRANÇA DO TRIBUTO EM VENDAS DOS CARROS DE LOCADORAS ANTES DE 12 MESES NÃO É
REGULAMENTAD0 NO RS

L

ocadoras do RS podem vender seus
veículos antes de completar um ano
da compra, sem pagar o ICMS. Muitas
dúvidas em relação a isso surgiram após
a Fenabrave e a Anfavea assinarem um protocolo
que determina o aumento do prazo mínimo de
12 meses para revenda dos ativos de locadoras.
As entidades atenderam o pedido do Confaz,
Conselho Nacional de Política Fazendária, que
pretendia regularizar o Convênio ICMS 64/06.
A regulamentação previa que as montadoras
mencionassem na nota fiscal e no CRV a indicação
de que ocorrendo venda do veículo antes de um
ano da data de aquisição, deveria ser recolhido o
ICMS com base no Convênio 64/06.
A intenção disso era evitar que locadoras
comprassem veículos com valores diferenciados
e os revendessem em pouco tempo. Porém,
conforme a assessora jurídica do Sindloc e
advogada da Cadore & Quadros Advogados,
Josiane Lopes, a regulamentação do convênio não
aconteceu dessa forma, devido a três motivos.
“Primeiro: a venda do ativo imobilizado é não
incidente do ICMS em 25 Estados (exceto RJ e MT);
Segundo: a Lei Kandir (Lei Complementar nº

87/96) não impõe lapso temporal de permanência
no ativo imobilizado e terceiro, as empresas
locadoras de bens móveis não são contribuintes
do IPI, ICMS e ISS, e, consequentemente, não
estariam obrigadas à emissão da nota fiscal
eletrônica”, explica.
Devido a esses fatores, Josiane acredita as
locadoras podem vender seus veículos antes de
12 meses. “A jurisprudência do nosso Tribunal
de Justiça é clara no sentido de que tal matéria
é de reserva legal, não podendo ser objeto de
Convênio, sob pena de violação explícita ao
princípio”, afirma.
A assessora jurídica ressalta que uma brecha na
legislação permite que os estado podem adotar
procedimentos simplificados de cadastramento
e escrituração fiscal para as pessoas jurídicas
que praticarem as operações disciplinadas no
convênio. Porém, a Secretaria da Fazenda do RS
ainda não elaborou nenhuma regulamentação a
respeito do tema.

TURISMO
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TURISMO
CRESCE NO RS
DESENVOLVIMENTO DO SETOR FAVORECE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, QUE SE ABASTECE DE VISITANTES ESTRANGEIROS

O

turismo no Rio grande do Sul cresce
de vento em popa. Entre 2014 e
2015, o Rio Grande do Sul passou
de 486.422 para 1.080.478 turistas
internacionais, um crescimento de 122,13%. Um
aumento tão expressivo se deve às decisões
políticas da Argentina, que facilitaram as viagens
para o Brasil, principalmente via terrestre. Por
ser principal portão entrada de visitantes do país
castelhano, o estado gaúcho acabou sendo o
maior beneficiado por isso.
Para o diretor de Turismo do Estado, Abdon
Barretto Filho, o aumento se deve a uma série de
fatores como ações promocionais realizadas em
parcerias com o trade turístico, principalmente
as feiras e exposições. Um desses exemplos é o
Festival Natal Luz de Gramado, que na edição do
ano passado, teve um lucro de R$ 35 milhões. “As
experiências positivas dos visitantes no território
gaúcho, a hospitalidade, os preços adequados.
Na realidade, a união dos setores públicos e
privados e o profissionalismo estão garantindo os
fluxos de visitantes”, elenca Abdon.
Com os dados que se apresentam, parece que
o turismo foi incluído no eixo econômico do Rio
Grande do Sul. Esse fato é bom também para
o setor de locações, que estimava crescer em
2016, impulsionado pelo progresso do turismo.

Em todo Brasil, as locadoras de automóveis
projetavam um aumento de 9,6% no faturamento,
segundo dados de um estudo encomendado pelo
Ministério do Turismo e realizado pela fundação
Getúlio Vargas.

MANUTENÇÃO E SETOR PRIVADO
Para manter a onda de crescimento, Abdon
avalia que as estratégias devem estar alinhadas
com os recursos disponíveis. Ele também explica
que dentro desse cenário, a parceria com o setor
privado é um das ferramentas que a Secretaria
de Turismo para continuar crescendo. “Pretendese ampliar alianças estratégicas. Para manter
o desenvolvimento do setor é necessária a
participação do setor privado”, pontua.
Com 130 rotas turísticas no Estado, o diretor
de Turismo também espera que novos trabalhos
sejam desenvolvidos com as mudanças dos
prefeitos municipais e das governanças das
regiões turísticas. “É óbvio que existem algumas
rotas e roteiros que conseguem ocupar melhores
espaços nos mercados. Porém, nós poderemos
contribuir com o desenvolvimento de novos
produtos turísticos, na qualificação e no apoio
à promoção das cidades, regiões, destinos e
roteiros turísticos”, afirma o diretor.

SETOR
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EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO
MESMO SENDO UM SEGMENTO SÓLIDO NAS LOCAÇÕES, SETOR SOFRE COM A CRISE DA CONSTRUÇÃO CIVIL

O

setor
de
locação
de bens móveis se
ramifica
em
uma
pluralidade
de
setores. A maior prova disso
são empresas como a RM
Locações, que oferece todo
o tipo de equipamentos para
construção civil. A empresa
aproveita a demanda dessas
construtoras que buscam manter
equipamentos modernos e e
pagar apenas pelo período em
que eles forem necessários na
obra.
Para diretor da empresa, Leonardo
Augustin, a locação de máquinas como
betoneiras e rompedores oferece uma
série de benefícios para as construtoras
deixarem de comprar esses equipamentos
e preferirem locar. “Vai desde as vantagens
financeiras até a modernidade dos
equipamentos e a facilidade de controle e
organização”, comenta.
A RM Locações tem a matriz em Porto
Alegre, com filiais em Novo Hamburgo,
Caxias do Sul e Sapucaia do Sul, todas com
estrutura completa de grande locadora.

Crise e renovação
Escândalos de corrupção envolvendo
construtoras impactaram muito o setor de
construção. “As obras pararam e não temos
previsão de melhorias. Nossa redução em
2016 foi de mais de 20% e a inadimplência

nunca esteve tão alta”, explica o diretor.
Porém, mesmo com a crise no mercado
imobiliário, a RM locações segue firme. Há 27
anos no mercado, a empresa vem investindo
em tecnologia, equipamentos novos,
capacitação de funcionários e estrutura física,
“Com isso temos conseguido proporcionar
um serviço de qualidade e satisfação total
dos seus clientes, trabalhando com as reais
necessidades de quem precisa dos nossos
serviços”, salienta Augustin.
Dentro desse cenário, cada vez mais
competitivo, o diretor vislumbra novos
desafios. “A alta inadimplência somada ao
aumento dos custos e combinado com
a queda no faturamento é mortal e tem
nos obrigado a reinventar”, afirma. Para
manter a empresa sadia, Augustin conta
que algumas mudanças foram tomadas
para manter o crescimento das metas. “A
inovação em produtos e serviços e o olho
atento ao mercado devem ser constantes”,
completa.

SINDICATO
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COMUNICADO OFICIAL AS
LOCADORAS DE VEÍCULOS
Prezados (as) Senhores (as)

O Sindicato das Empresas de Locação de Bens Móveis do Estado do Rio Grande
do Sul (SINDLOC/RS) há 26 anos representa o setor de locação de bens móveis
em geral. Recentemente o Secretário das Relações de Trabalho do Ministério do
Trabalho excluiu a categoria econômica das empresas de locação de veículos
da base de representação da entidade, tendo efetuado, em março de 2016, o
registro do Sindicato das Empresas de Locação de Veículos no Estado do Rio
Grande - SINDIELV para representar a referida categoria
O SINDLOC/RS entende que o processo de constituição do SINDIELV foi irregular,
pois as locadoras de veículos foram impedidas de participar da assembleia
de ratificação realizada em 21 de junho de 2015. Desta forma ingressou com
Ação Anulatória do registro do SINDIELV em âmbito da Justiça do Trabalho, que
está pendente de julgamento. Registre-se que atualmente não existe nenhuma
medida judicial que impeça a atuação do novo sindicato como representante
das locadoras de veículos.
Mesmo diante do atual cenário, o SINDLOC/RS continua trabalhando para o
bem da categoria de locação de bens móveis e dos seus associados, buscando
parcerias a fim de oferecer serviços e produtos diferenciados e continuará
atendendo também os associados do setor das empresas de locação de veículos.

Atenciosamente,
Daniel Schneider da Silva
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Presidente da Sindloc RS

APLICATIVO
SINDLOC
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APLICATIVO
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NOTÍCIAS

Informações na palma da sua mão!

EVENTOS

Eventos selecionados de acordo
com o seu interesse!

TABELAS

Baixe o app e fique por dentro
de todas as novidades
do sindicato!

Parcerias do sindicato que beneficiam
os associados!
Baixe o app na apple
store!

Baixe o app no google
play!

SINDICATO
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A VOZ DO ASSOCIADO
SINDLOC
JAIR LIMBERGER, SÓCIO
PROPRIETÁRIO DA CITY
CAR, AFILIADA DA HERTZ
VEÍCULOS DE SANTA CRUZ.

Nos associamos ao sindicato há pouco
mais de um ano. Desde então, estamos
presentes em todas as reuniões mensais. Isso
demonstra nosso agrado pela oportunidade
de interação com os demais empreendedores
deste segmento.
Estamos estabelecidos na cidade de Santa
Cruz do Sul, terra da Oktoberfest e capital
Nacional do Fumo, distante 150 km da capital
Porto Alegre. Por isso, é importante para nós
trocarmos experiências com outros empresários
do setor de locações, sendo o ponto alto e
fundamental da nossa participação. Esse fator,
aliado aos cursos que o Sindicato oportuniza
aos nossos colaboradores, nos possibilitou
cuidados e reservas com ações diretas para
solução de problemas.

O sindicato vem desenvolvendo um trabalho
muito oportuno. A apresentação e o debate
sobre questões do dia-a-dia das empresas
nos dá ideia e suporte para novas ações
serem desenvolvidas.
As reivindicações, a luta e conquistas para
a classe nos últimos anos deve ser festejada,
haja vista os altos e baixos de mudanças
no cenário nacional. Neste aspecto, cabe o
parabenizar a diretoria pelo desempenho e
pela atenção dada aos associados.
·Espero que o Sindloc continue lutando
pela nossa representatividade e busque
palestrantes com conhecimento nas diversas
áreas do setor para nos aprimorar cada
vez mais, nos preparando para enfrentar os
desafios do mercado.

SINDICATO
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GESTÃO DE MULTAS
O Sindicato abriu seu espaço para
promoção do curso de Gestão de Multas
para Locadoras de Veículos da Abla. O
encontro ministrado por especialistas do
Detran lotou a sede do sindicato no último
dia 22 de setembro. A formação foi voltada
a atualizar os funcionários das locadoras
sobre a cobrança de multas provenientes
das infrações dos locatários.

ENCONTRO SINDLOCS
Representantes do sindicato estiveram no
XVI Encontro Nacional dos Sindlocs, evento
foi organizado pela FENALOC (Federação
Nacional das Empresas Locadoras de Veículos
Automotoras). A reunião que ocorreu no dia
23 de setembro, serviu para tratar de assuntos
inerentes ao setor de locação de veículos.
O presidente do Sindloc RS, Daniel Schneider,
destacou a importância de momentos como
esse. “Reunir os sindicatos das locadoras através de FENALOC garante que o setor avance
com força e convicção em direção a conquista de seus objetivos e traça um crescimento
importante na nossa representatividade”, afirmou.

PARCERIA NISSAN
O Sindloc RS firmou mais uma parceria que
vai proporcionar descontos para as locadoras
associadas. A partir agora os associados garantem
preços exclusivos para adquirir veículos da Nissan. As
tabelas de descontos ficam disponíveis no aplicativo
da Sindloc RS, que pode ser baixado na Apple Store
e na Google Play de forma gratuita. Através da
ferramenta, você também tem acesso a outas tabelas
de descontos, eventos e notícias relacionadas ao
setor e ao sindicato.
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PROMOÇÃO
ONIX #2

ASSOCIADOS
SINDLOC/RS QUE
COMPRAREM
UM CHEVROLET 0 KM
NA BROZAUTO
CONCORREM AO
SORTEIO DE UM
ONIX JOY!

PARCERIA:
Mais informações
Sindloc RS - (51) 3343.2422
Email: contato@sindlocrs.com.br
Rua Augusto Severo, 49 / São João Porto Alegre - RS

A promoção é válida somente para o Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 10 de outubro de 2016. Serão contabilizados Veículos Chevrolet 0 km vendidos para todo o Estado pela Brozauto, porém apenas locadoras associadas ao Sindloc
RS irão participar. Cada chevrolet comprado na Brozauto dá direito a um cupom para locadora concorrer ao sorteio.
Somente irão participar do sorteio os sócios que estiverem com as mensalidades em dia e para os novos sócios é obrigatório o mínimo de três meses de contribuição para participar do sorteio. A cada 100 veículos vendidos pela Brozauto, um
Onix Joy 0 km de entrada será sorteado.

