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O FUTURO NA 
PALMA DA MÃO
O disputado mercado de locação de veículos enfrenta mais um 
desafio: se adequar a experiência do usuário, com a dinâmica das 
plataformas mobile. 

RENOVAÇÃO 
DE FROTA
Saiba as condições para locadoras 
repassarem veículos usados, 
segundo as normas do ICMS 

PARCERIA
SINDICAL 
A união entre entidades como a 
Sindloc e a Fecomércio é muito 
importante em momentos de crise. 
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Um ano de muitas 
conquitas! 

O tempo passou rápido e já deixamos para trás os primeiros dias deste 
novo ano. Gostaria de poder escrever que 2015 foi um período maravilhoso 
e próspero, mas todos sabem que os últimos meses foram complicados para 
economia. A crise política em Brasília afetou diretamente todos os setores, 
respingando também na classe de locação de bens móveis. Tivemos que nos 
virar da melhor forma possível, reduzindo custos de operação e intensificando 
o marketing. O mercado ficou mais disputado e, quem não emplacou mudan-
ças, acabou sofrendo os efeitos da crise.

Entretanto, ao fim de 2015, seguimos firmes. Acredito que a união do setor 
foi crucial nesse sentido, pois juntos somos mais fortes.  O Sindloc/RS deu 
vários passos positivos, que já tem reflexos no presente e trarão ótimos resul-
tados futuramente.  No segundo ano de gestão, buscamos consolidar a rees-
truturação do corpo da entidade. Nosso trabalho foi voltado principalmente à 
manter e criar parcerias, com o intuito de promover benefícios aos associados. 

Conseguimos boas tabelas de preços com a Fiat e GM; planos de seguro 
diferenciados com a Segplus; manutenção de frota com qualidade e  os valores 
ótimos da Herysul Autocenter; o melhor sistema de gestão disponibilizado 
pela Euro it; assessoria jurídica especializada pela Cadore; cursos com descon-
tos e eventos de formação promovidos pela parceria com o SENAC. É uma lista 
e tanto, que gostaria de coroar citando  a promoção interna dos momentos 
gourmets, que reforçam nossa interação e motivação em torno do objetivo 
comum: impulsionar o mercado de locação.

Sei que passamos por  alguns momentos conturbados, mas também tenho 
convicção de que tudo será resolvido. Esse ano será difícil em alguns sentidos, 
porém, não podemos baixar a cabeça. É preciso lutar e investir, trabalhando 
duro para sairmos ainda mais fortalecidos da crise. Agradeço a toda diretoria, 
já que sem essa equipe maravilhosa, os resultados não seriam os mesmos. A 
todos os associados desejo que encontrem muita luz e prosperidade em 2016. 
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2 EDITORIAL

Aniversários Locadoras Associadas

FIDELY LOCADORA - Lajeado - 3 anos
LOCA MAIS FÁCIL - Santa Rosa - 5 anos

PHONIX ALTERNATIVA CAR - Porto Alegre – 17 anos
GODOY - São Leopoldo - 16 anos

IRIGARAY -  Porto Alegre - 13 anos

DAVANTI - Lajeado - 13 anos
LOCAWAY SERVICOS -  Canoas - 14 anos

CAR  WELL - Porto Alegre - 3 anos
LOCAR CAR - Porto Alegre - 18 anos

TRANSTUR - Canoas - 17 anos
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PARCERIA:
A importância da força sindical 

A palavra sindicato tem raízes no latim 
e no grego. No latim, “sindicus” 
denominava o “procurador escolhido 
para defender os direitos de uma 

corporação”; no grego, “syn-dicos” é aquele que 
defende a justiça.  Desde que surgiram durante 
a Revolução Industrial, na Inglaterra, as forças 
sindicais foram atores de várias mudanças no 
plano social do mundo.

Entre as demandas atuais das entidades está 
a atuação diária junto ao poder legislativo, ao 
qual apresentam “enxurradas” de projetos de 
leis que prejudicam diretamente as atividades 
empresarias. Os sindicatos passaram a ser 
também prestadoras de serviços, oferecendo cada 
vez mais produtos atrativos aos seus associados, 
entre eles cursos e treinamento de capacitação, 
como também atendimento de assessorias 
jurídicas e contábeis. 

Nesse sentido, uma parceria entre Sindloc e 
Fecomércio  permite que as entidades comple-
mentem suas ações de representação, somando 
forças na atuação política e agindo, cada qual den-
tro de sua abrangência. “A união fortalece a atu-
ação política, pois a soma de esforços em prol de 
um mesmo interesse possibilita que as entidades 
sejam ouvidas e tenham maior poder de sensibili-
zação e articulação”, explica o presidente Sistema 
Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn. 

Em virtude do momento difícil na economia 
do país, torna-se importante o fortalecimento 
sindical, na defesa e representação do direito 

coletivo, já que um sindicato entende os 
problemas do seu segmento e consegue interferir 
para melhorar as condições das empresas. “O 
sindicato deve buscar a Fecomércio tanto para 
ações de defesa de interesses dos representados 
quanto na disponibilização de produtos e serviços 
aos representados, por meio dos contratos 
guarda-chuva que a entidade mantém”, destaca 
Bohn. 

Para o futuro, o presidente da Fecomércio espe-
ra  organizações mais fortes, atuantes e reconhe-
cidas. “Queremos uma representatividade políti-
ca fortes com produtos e serviços agregadores e 
diferenciados que despertem cada vez mais o in-
teresse das empresas”, completa.
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Luiz Carlos Boh, Presidente do Fecomércio
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO 
E o futuro do mercado

O mundo gira muito rápido e cada vez 
mais as pessoas buscam praticidade 
e agilidade ao buscar um serviço, 
além de um bom preço, é claro. O 

Rentcars.com, maior site brasileiro de locação de 
automóveis, realizou um levantamento sobre o 
perfil de seu cliente que aluga carros, tanto em 
território nacional como internacional.  

A pesquisa aponta que facilidades de pagamento, 
como parcelamento, e diversidade de modelos 
atraem a maioria dos clientes. O cunsumidor 
está cada vez mais convencido dos benefícios de 
locar um veículo, percebendo que os custos não 
comprometem outros gastos da viagem. Porém, 
o estudo constatou que muitos clientes estão 
utilizando o serviço pela primeira vez e ainda 
possuem um conceito de valores elevados e muita 
burocracia. 

MOBILE DOMINA
 Atualmente, 81,5 milhões de brasileiros com mais 

de 10 anos de idade acessam a internet por disposi-
tivos mobile (smartphones e tablets). O dado divul-
gado em setembro pelo Comitê Gestor da Internet 
no Brasil (CGI.br) representa 47%  da população, 
de acordo com as entrevistas feitas em 19,2 mil 
domicílios entre outubro de 2014 e março de 2015. 
Quatro anos atrás o percentual era de apenas 11% da 
população.

 “O uso de Smartphones não para de crescer e no 
ramo de turismo este fato é ainda mais relevante, 
pois os viajantes, mais do que nunca, querem agi-
lidade na busca de informações sobre roteiros, 
hospedagem, voos e locação de veículos. A tecno-
logia móvel, sem dúvida, trará muita inovação ao 
modelo de negócio do setor”, explica Christopher 
Correia, gerente de Produto do Rentcars.com.

“As locadoras 

precisam estar 

atentas em oferecer 

qualidade do 

atendimento durante 

todo o período 

de utilização do 

serviço.”

Investir em sites adaptados a celulares, aplicati-
vos e outras formas de dar praticidade à experiência do 
usuário parece ser essencial em um mercado tão com-
petitivo. “Além de buscar sempre oferecer o melhor  
atendimento e experiência aos seus clientes, o foco 
das empresas deve ser em aumentar o número de 
canais de distribuição para divulgação de serviços 
através de parcerias relevantes no setor”, aconselha 

o diretor. 

OUTROS DADOS DA PESQUISA
O levantamento feito na base de clientes Rentcars.

com demonstrou que a maioria dos locatários tem 
faixa etária entre 30 e 40 anos, sendo que 70% deles 
são homens. As solicitações de veículos para viagens 
a lazer alcançam 80% da demanda e os 20% restantes 
são voltados para viagens de negócios. A praticidade da 
retirada do veículo no aeroporto foi apontada por 80% 
dos clientes como um dos maiores benefícios em con-
tratar os serviços de aluguel de carros.

Christopher Correia,
 Rentcars.com
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A Sindloc está crescendo como sindicato e 
proporcionando cada vez mais atividades 
de formação e benefícios exclusivos para 
seus associados. Esses fatores ajudam 

as empresas a crescerem e fortificam o setor de 
locações de bens móveis. Porém, o desenvolvimento 
depende da contribuição de cada associado. 

Como de rotina, o início do ano é o período da 
contribuição sindical. O prazo para o pagamento da 
guia é 31 de janeiro para os empregadores e dia 29 de 

fevereiro para autônomos. O recolhimento efetuado 
após estas datas sofrerá os acréscimos previstos na 
Consolidação das Leis Trabalhistas. 

O boleto para pagamento da guia pode ser acessado 
no nosso site: www.sindlocrs.com.br/sindical. Além 
disso, lá estão disponíveis mais informações sobre o 
tema. Outras dúvidas também podem ser sanadas 
via nossa assistência, pelo número (51) 3343.2422. 
A tabela de valores base já foi divulgada e pode ser 
conferida abaixo:

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
A fonte de força do setor

ALERTA DE FRAUDE!
Todos os contribuintes devem ficar atentos a boletos de 
cobrança falsos estão sendo enviados em nome do SINDLOCRS. 

Recebemos relatos de divergência entre os dados reais do 
Sindicato e os dados que constam nos boletos dos possíveis 
fraudadores.  As medidas cabíveis já estão sendo tomadas, mas 
sugerimos verificar os dados abaixo para se certificar que o 
boleto a ser pago é o correto:

1. Endereço correto: Rua Augusto Severo,  49 – Bairro São João 
– Porto Alegre RS – CEP 90.240-480

2. Agência e Cod. Cedente corretos: 0449 /S-87487

Para quaisquer tipos de dúvidas, estamos à disposição para 
atendimento em horário comercial diretamente em nossa sede 
ou no seguinte telefone: (51)3343.2422.



6 INFORMAÇÃO

Locadoras de veículos não podem ser 
responsabilizadas por atos ilícitos cometidos por 
terceiros que utilizaram veículos locados para tal. A 
prerrogativa foi definida por uma decisão recente 
da justiça e determina que a empresa só pode 
ser condenada se houver a comprovação de seu 
envolvimento na prática do ato ilícito .   

 A decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª 
Região foi unânime. A União  fopi condenada a pagar 
R$ 30 mil de indenização a uma locadora de veículos 
de Minas Gerais, por destinação indevida  de um carro 
apreendido. A ação objetivava a anulação de Auto de 
Infração e de Termo de Apreensão e Guarda relativo 
a veículo locado a terceiro, que foi utilizado para o 
transporte de mercadorias provenientes do Paraguai.

A União recorreu, sustentando que a legislação 
em vigor não exige a demonstração do envolvimento 
do proprietário do veículo na prática de ato ilícito 
para a aplicação da pena de perdimento do bem. O 
Colegiado do TRF rejeitou os argumentos da União. 
“No caso presente, a documentação apresentada 
junto aos autos da ação demonstra a autora (locadora 

PRÁTICAS ILÍCITAS DO LOCATÁRIO 
Não podem ser atribuídas a locadoras

ABLA REELEGE PRESIDENTE PAULO NEMER

A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 
(Abla), definiu os membros do Conselho Nacional para 
o biênio 2016-2017, em eleição realizada no fim de no-
vembro. Paulo Nemer, da Rede Brasil, foi reeleito presi-
dente, com Carlos César Rigolino Júnior, da Transvepar, 
como vice-presidente. 

A eleição, que teve chapa única, também elegeu para o 
conselho Marcelo Fernandes (Localiza), Célio Fonseca 
(Yes), Saulo Fróes (Lokamig), Paulo Miguel Júnior (Palu-
ana Locadora), Carlos Faustino (Thrifty), Flavio Naban 
(Auto Ricci), Paulo Eduardo Sorge (JSL/Movida), Mar-
coni Dutra (Scala Locadora), Simone Pino (LM) e Nildo 
Pedrosa (Locavel).

de veículos) que locou o veículo em questão, como 
parte de suas atividades comerciais, não podendo 
ser responsabilizada pelo ilícito cometido pelo 
locatório ou seus prepostos”, explicou o relator, 
desembargador federal Kassio Nunes Marques.

O magistrado também destacou em seu 
voto  o motivo da decisão. “Não demonstrado o 
envolvimento da autora, proprietária, no ato ilícito 
praticado, mostra-se descabida a aplicação da pena 
de perdimento do veículo”. 

(Fonte Justiça em Foco)

 

União foi condenada a pagar indenização por prendimento indevido de 
veículo de locadora locada a um terceiro.
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 Paulo Nemer segue à frente da ABLA por mais dois anos. 



7VARIEDADES

Gramado é maior ponto turístico do Rio 
Grande do Sul e para onde vão a maioria 
das locações de balcão no Estado. Atrati-
vos como o Natal Luz, que espera mais de 
2 milhões de turistas até o fim de janeiro, 
impulsionam o sucesso da cidade, que não 
para de investir em melhorias.  

O Snowland, inaugurado em 2013, irá 
aumentar ainda mais sua estrutura na 
Serra. O parque, que já recebeu 750 mil 
visitantes, informou que vai investir R$ 70 
milhões nos próximos dois anos, para du-
plicar o complexo. 

O espaço passará dos atuais 19 mil 
metros quadrados para 43 mil metros 
quadrados, e sua capacidade, que hoje 
permite receber 3 mil pessoas por dia, 
passará a atender 6 mil. A ampliação 
também incluirá novas atrações e áreas 
temáticas, além de um edifício garagem 

GRAMADO: 
Apliações nas atrações turistíca

com 2 mil vagas cobertas de estacionamento, sendo 60 
vagas destinadas para ônibus. Entre as novidades previstas, 
estão ilhas de calor e a aplicação de uma tecnologia que fará 
nevar dentro do parque. A previsão é que as obras estejam 
concluídas no   segundo semestre de 2017.

Snowland concretizará uma expanção de 24 mil metros quadrados

VENDA DE USADOS SERÁ 
MENOS BUROCRÁTICA
Entra em vigor no início desse ano, um novo sistema 
que vem para simplificar a transferência de veículos 
para lojas e fazer com que o consumidor que dá o car-
ro de entrada para outro ou simplesmente vende para 
um lojista economize até R$ 980. É o Renave, Registro 
Nacional de Veículos em Estoque, que vai começar a 
valer em março. Nada muda para compra e venda de 
veículos usados entre particulares.

A principal vantagem do Renave é a desburocra-
tização do processo de transferência de proprie-
dade de veículos. Com ele, toda a comunicação 
de compra e venda será feita de forma eletrônica, 
sendo que tualmente é feita no papel. A ideia é que 
os estabelecimentos possam reduzir o valor dos 
veículos, tendo em vista que gastarão menos com 
os trâmites. 
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 PREÇO ESPECIAL PARA LOCADORA DE VEÍCULOS!

- Recolocação das placas danificadas
- Fabricação de placas novas 
- Trocas de tarjas das placas (51)3072-8992

 
www.vivaplacas.com.br

  Rua Moura de Azevedo, 308 - Bairro São Geraldo, Porto Alegre ( ao lado CRVA) 
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sindlocrs.com.br  

aSSOCIADOS QUE COMPRAREM UM CHEVROLET 0 KM NA bROZAUTO
 CONCORREM AO SORTEIO DE UM oNIX ls DE ENTRADA!

Associado SInldoc RS    

Email: contato@sindlocrs.com.br
Rua Augusto Severo, 49 / São João 
Porto Alegre - RS

Sindloc RS - (51) 3343.2422 

Mais informações A promoção é válida somente para o Estado do Rio Grande do Sul, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Serão 

contabilizados Veículos Chevrolet  0 km vendidos para todo o Estado pela Brozauto, porém apenas locadoras associa-

das 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 LS 0 km de entrada será sorteado. 

PARCERIA INÉDITA
SINDLOC/BROZAUTO
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