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SÃ£o Paulo

Sobratema e entidades do setor de locação promovem
Workshop para debater três aspectos relacionados ao
rental
SÃ£O PAULO - 27 fevereiro, 2020 Evento será promovido no dia 15 de abril, no auditório da TOTVS, em São Paulo
O mercado de rental no Brasil conta com 19 mil empresas e uma capacidade de geração de
empregos diretos na ordem de 250 mil. O setor está atualmente em franca recuperação e a
expectativa é que neste ano haja um aumento na demanda e na geração de negócios.
“Esse segmento possui um enorme potencial de crescimento, uma vez que em 2019, as empresas
operaram com uma capacidade média de 46%”, afirma Eurimilson Daniel, vice-presidente da
Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração (Sobratema) e secretário da
Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de
Equipamentos, Máquinas e Ferramentas (Analoc).
No entanto, segundo Daniel, para assegurar a expansão do setor bem como garantir a
competitividade e a continuidade das empresas, é preciso estar atualizado sobre todas as
informações capazes de influenciar os negócios. Por esse motivo, a Sobratema junto com as
entidades do rental decidiram promover, no Workshop Revista M&T, o debate sobre três aspectos
relacionados ao segmento: a visão do cliente, gestão operacional e transformação energética.
“Esta edição do evento trará um conteúdo inédito e relevante, oferecendo aos locadores de
equipamentos leves e máquinas pesadas a oportunidade de ampliar conhecimentos e
competências, além de ser uma fonte de network, proporcionar interação e relacionamento entre
toda a cadeia do rental de diversos estados brasileiros”, enfatiza Daniel.
A palavra do cliente será apresentada por executivos de construtoras do setor imobiliário e da área
de infraestrutura, com o intuito de levar informações sobre os critérios utilizados por eles na seleção
de uma empresa de locação e sobre quais são os segmentos com maior demanda no momento.
Também serão abordados os investimentos previstos por essas empresas no rental bem como as
tendências de mercado.
Sobre a gestão operacional, um especialista na área de telemetria falará sobre os benefícios dessa
tecnologia para gestão de equipamentos bem como avaliará os custos para adoção desses
sistemas, além de discorrer sobre o futuro nesse setor.
Por fim, na transformação energética, será discutida a questão relacionada às baterias tracionárias,
detalhando sua evolução, os impactos no mercado de máquinas e as novidades tecnológicas.
Marcado para o dia 15 de abril, no auditório da TOTVS, em São Paulo, o Workshop Revista M&T
conta com o apoio das seguintes entidades do setor do rental: da Associação Brasileira dos

Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Equipamentos, Máquinas e
Ferramentas (Analoc), Associação Baiana das Empresas Locadoras de Máquinas e Equipamentos
(Abelme), Associação Brasileira de Fôrmas, Escoramentos e Acesso (Abrasfe), Associação
Brasileira das Empresas Locadoras de Bens Móveis e Atividades Correlatas (Alec), Associação
Paulista dos Empreiteiros e Locadores de Máquinas de Terraplenagem, Ar Comprimido, Hidráulico
e Equipamentos de Construção Civil (Apelmat), Sindicato das Empresas Locadoras de
Equipamentos e Máquinas de Terraplenagem do Estado de São Paulo (Selemat), Sindicato das
Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas do estado do Ceará
(Sindileq-CE), Sindicato das Empresas Locadoras de Equipamentos, Maquinas, Ferramentas e
Serviços Afins do Estado de Minas Gerais (Sindileq-MG), Sindicato das Empresas Locadoras de
Equipamentos, Máquinas, Ferramentas e Serviços Afins de Pernambuco (Sindileq-PE), Sindicato
das Empresas Locadoras de Equipamentos, Máquinas e Ferramentas do Estado do Rio de
Janeiro (Sindileq-RJ), Sindicato dos Locadores de Equipamentos Máquinas e Ferramentas do
Estado de Goiás (Sindileq-GO) e Sindicato dos Locadores de Equipamentos, Maquinas e
Ferramentas do Rio Grande do Norte (Sindileq-RN).
Promovido pela Revista M&T, o Workshop é um evento tradicional da Sobratema, que traz,
anualmente, em sua programação, conteúdos técnicos sobre questões mais relevantes e atuais
que envolvem os setores agrícola, florestal, mineração e construção, com o objetivo de levar para o
mercado e para o público participante conhecimento sobre novidades, atualidades, tendências e
tecnologia.

Informações: http://www.sobratemaworkshop.com.br

Serviço:
Workshop Revista M&T
Tema: Rental, Ampliando Horizontes
Data: 15 de abril
Horário: 13h00 às 18h00
Local: Auditório TOTVS – Avenida Braz Leme, nº 1000 – São Paulo/SP
Informações: http://www.sobratemaworkshop.com.br/
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